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গ্রন্থ সুচনা] | 817 

কাশ্মীর নগর ধাষ খ্যাত বস্থমতী। ূ পরম বপসী ৰ্প হেরি প্রজাগণ। | 
টেগ্রল্বি নামে তথ1 ছিলেন ভূপতি ॥ নিকট যাইতে সবে করে আকিঞ্চন । 
পুণ্য শীল নৃূপতির এক বংশধর । (যম সম খোজাগণ তীফ অস্ত্রধারী । 
ফখরাজ আখ্যাতে বিখ্যাত গুণাকর ॥ অগ্রসর যেই হয় বধে প্রাণ তারি ॥ 
আর এক কন্যাছিল ধন্য মহীতলে। তথাপি রক্ষক গণে ভয় নাহি করে। 
পের তুলন1 তাঁর নাহি কোন স্থলে॥ না কন্যার আগে সবে ভারা মরে ॥ 
নান গুণবতী সতী নাম ফর্থনাঁজ। তপতি ভাবিল দেশে বিভ্রাট ঘটিল। 
কিকব বদনে যার মদন সমাজ॥ কন্যার ৰপেতে প্রজ1 অনেকে মরিল ॥ 
স্থুরঙ্গী কুরঙী নেত্র ক্রভঙ্গী স্থঠাম। হইল রাঁজার শোক প্রজাঁর কাঁরণ। 
হরিণাক্ষী হেরে যর ঘেরেতারে কাম ॥ (কুমারীর বনে যাওয়া করিল বারণ ॥ 
বপসীর ৰূপ গুণ কিকব বিশেষ অন্তগপ্রে থাঁকে বালা পিতার আঁজ্ঞাঁয়। 
লেখনী লিখিতে নারে তার গুগ লেশ ॥ তাহাতে প্রজারা আর দেখিতে না পায় ॥ 
শিকারে কৌতুকী সদ] সুন্দরীর মন। তথাপি অন্তত ৰূপ না ঢাকে তাহার || 
ম্বগয়াঁয় প্রাঁয় বাই করিত গমন || দেশ দেশীস্তরে যশ হইল প্রচার || 
যখন যাইত বনে নৃপতি নন্দিনী । কত শত রাজা আর রাজ পুত্রগণ। 

সঙ্গেতার অনুবর্তি শতেক বন্দিনী || 84৮21 হয় কপ করিয়। শ্রবণ || 
বীর স্থৃত। বীরবৰেণে তীরলরে করে । অল্লক।লে শব্দ হয় কাশ্মীর পুরীতে | 
আরোহিয়া ধবল সবল অণ্বোপরে | 1 আসিছে ঘটক গণ সন্ব্ধ করিতে | 
যখন পবন বেগে করিত গমন । (কিন্তু পুর্বে নৃপবাঁলা শয়নের কালে । ২ 

সখীগণ মধ্যে যায় নৃপবর বালা । প্রাণ পনে মৃগী তারে করিয়া উদ্ধার। 
তারামাঝে সাঁজে যেন পুর্ণ শশিকল1 || সেই জানে আপনি পড়িল পুনর্ধার ॥ 
যাহারে কটাক্ষে হেরে, চিত্ত হরেতার । ূ পল।ইল মগ তারে না করিয়। ত্রীণ। 
চিত্রের পুতুল প্রার সবে শবাঁকার ॥ [সকাতর। কুরক্ষিনী হারাইল প্রাণ ॥ 

শৌভাত।র চমতকার না যায় বর্ণন || লি হ রা পড়িয়াছে জালে ॥ 

ক 
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২ পারস/ ইতিহাস | 

স্বপ্ন দেখি নুপ সত] পাইয়া চেতন । 
বিচাঁরিল সত্য নহে কৃরঙ্ষ স্বপন ॥ 
কিন্তবিপরীত বোধ হইল তাহাঁর। 
.ভাবিল কসায়া দেব সপক্ষ আমার॥ 
স্বপ্ন দিয় জানাইল পুরুষের রীতি। 
অবিশ্বীপা ন্মেহহীন জানে না পিরিতি ॥ 

অবলা নরলা চারে রাখে অন্তরোধ। 

পুরুষে করেন। তাহে কৃতজ্ঞতা বোধ ॥ 
এই কপে ঘৃণা বোধ হইয়] কন্য।র | 

বিবাহে অশ্রদ্ধা অতি জন্মিল ভাহার ॥ 
কিন্ত ভয় দ্তগণ অ1সিবৈ সভায় | 
কি জানি জনক যদি সম্বন্ধ ঘটায় ॥ 
এই'জন্যে রাজকন্য! মনের শঙ্কাতে । 
উপস্থিত এক দিন রাজার সাক্ষাতে ॥ 
কুরঙ্ষ হেরিয়া ঘৃণ' পুরুষে হইল । 
ভাঙ্গিয়। স্বপ্নের কথা কিছু না কহিল।॥ 
কান্দিয়। পিতার কাছে এই মাত্র কয় । 
«আমার অমতে যেন বিবাহ জ। হয়” ॥ 
কন্যার ভ্রন্দনে তীর উপজিল দয়] 
কহিলেন “কান্দিওন। প্রাণের তনয়] ॥ 

রাজ।ধিরাঁজের পুভ্র পাত্র'যদি হন। 
তোমার সম্মতি ভিন্ন দিব না কখন ॥ 
বিবাহেতে জননী পিতার অধিকার । 
কিন্ত তাহ] করিব না দিব্য কসায়ার” ॥ 
পিতার বচন শুনি পুলক হৃদয়ে । 

গুণ ঘুতা নৃপ স্থত] যায় নিজালয়ে ॥ 
মনে ভাবে সদ নরেন্দ্র নন্দিনী। 
বিবাহ না করি সুখে রব একাকিনী ॥ 
“কিছুদিন পরে দেশ বিদেশ হইতে। 
ঘটক আদিল কত সন্থন্ধ করিতে ॥ 
নিজ নিজ নৃপতির কহে যশ মান । 

রাঁজপুত্-পাত্র দের করে গুণ গান ॥ 
সকসেরে সমাদর করিয়া রাজন । 

করিলেন তাহাদের স্বাদ শ্রবণ ॥ 

'বিদার় করেন রাজ! কাতর হইয়1। 
“ঘটকেরে এই কথ! বিনয়ে কহিয়1। 
“ইচ্ছায় বিরাহ দেই অসাধ্য আমার । 
স্বয়ন্বর] হইবেন বাঁসনা সুতার” ॥ 
বুঝিয়া ভূপের ভাব রাজ দূত গণ । 
ক্ষোভিত মানসে দেশে করয়ে গমন ॥ 
ইহ দেখি নৃপবর ভাবেন বিষাদ | 
অঙ্গীকারে বুঝি পরে ঘটেব] প্রমাদ | 
রাজাদের দ্ুতগণ কিরে যায় ঘরে। 
কোনং রাজ কোন দিন সমর ব1 করে ॥' 
টোগ্রলবি ন্পবর একপ ভাবিয়]। 
আনিলেন তনয়।র ধাত্রীকে ডাকিয়? ॥ 
বলিল তাহারে রায় বিরস বদনে। 

“ কন্যার এমন মন হইল কেমনে ॥ 
বিবাহ করিতে কেন চায় না কাহারে । 
তুমি বুঝি পরামর্শ দিয়ছ তাহারে” ॥, 
ধারী কহে “মহারাজ করি নিবেদন । 
পুরুষেতে ঘুণা মোর নাহিক কখন ॥ 

ইহার সম্পর্ক কিছু আমি নাহি জানি। 
দেখিয়াছে স্বপ্ন এক নেজে ঠাকুরানা ॥ 
পুরুষেতে ঘৃণা বোধ হইয়াছে তায়। 
এজন্য বিবাহ কন্যা করিতে না চাঁয়” ॥ 
র/জা বলে “কি বলিলে বল পুনর্ধার | 
স্বপ্পেতে জন্গিল ঘুণ! একি চমংকার ॥ 
প্রত্যয় করিতে নারি তোমার বচনে। 
স্বন্নেতে বিবাহে বুণা হইল কেমনে” ॥ 
ইহণ শুনি সটুমিমী বিবরণ কয় । 
“কুমারীর যে প্রকার স্বপ্ন দৃষ্টি হয়। 
জালে বদ্ধ ম্বগ এক স্বপনে হেরিল । 
হরিণী আনিয়! তাঁরে উদ্ধার করিল ॥ 
সেই জালে মৃগী বদ্ধ! হইল যখন । 
পলাইল মুগ তারে ত্যজিয়। তখন ॥ 
অতএব পুরুষেরা হরিণের প্রায় । 

নারীর বিপদ,.কালে ফিরিয়া না চাঁয় ॥ 
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স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুন অতি চমতকার । শুন নাহি কোন কালে আস্তরধ্য এমন | 
এই জন্য বিবাহেতে*বাঞ্ছা নাহিতীঁর”॥  অবশে আনন্দ হবে বুঝিবে কেমন” ॥ 
শুনিয়া ধাএীর কথা ভপতি বিল্ষয্ু । কন্যার শুনিতে বড় বাঞ্ুণ নাহি ছিল। 
স্বপ্নেকি এমন মন স্ত্রীনৌকের হয় । সখীদের অনুরোধে অনুমতি দিল ॥ 
পুনর্দার মহারাক্গ কহিল ধাত্রীকে | অন্ুজ্ঞা পাইয়! ধাত্রী আনন্দিত মন। 
তুমি কিছু বুঝা ইতে পারিবে পুত্রীকে ॥ | স্ুবিন্যান উপন্যাঁদ করে আরম্তন ॥ 
কিকপে হইবে এই ভ্রম উপশন | | 
চমংব্কৃত হইল।ম এভ্রান্তি বিষম॥ 

ধাত্রী বলে “নৃপবর দেহ যদি ভার। 
অবশ্য করিতে পারি চিকিংসা ইহার” ॥ আবল-কাঁনমের 
কেমনে করিবে তুমি জিজ্ঞাসে রাজন। উপনযাস। 
ধাত্রী বলে বলি তাহ] করুণ শ্রবণ ॥ 
“জনি আমি বিস্তর প্রেনের উপন্যাস । সকল বৃত্তান্ত বেত্বা বনে এই ৰূপ । 
বলিয়। কন্যার ভ্রম করিব বিনাশ ॥ হাকণ রসিদ হিল পরাক্রান্ত ভূপ। 
কহিৰ অসংখ্য ছিল প্রেমিক স্থজন | সর্ব গুণে গুণান্বিত পণ্ডিত প্রধান । 
বুঝাইব সেইবপ আছেও এখন | রাজ! কেহ নাহি ছিল তাহার সমাঁন। 
বিধিমতে দেখা ইব পুরুষের ন্বেহ। কিন্ত ক্রোধ অহংকার হইয়। প্রবল। 
জান্তি শান্তি হবে তাহে নাহিক সন্দেহ” অন্যান্য প্রধান গুন গ্রাশেল সকল ॥ 
«শুনিয়া ধাত্রীর বাণী নৃপমণি কয় ।  এইবপ অহঙ্ক।র বাক্য হিল তাঁর। 
ভাল ভাল ভাল যুক্তি ভাল হলে হয় ॥ পৃথিবীতে মম্তুন্য রাজ নাহি আর ॥ 
সন্তোষ করিব আমি বিশেষ তে।মারে | জাকর উজীর তাহ। সহিতে নাঁপারে। 
পরিশ্রম কর তুমি প্রেমের প্রচারে” ॥ এক দিন বুঝাইয়া কহিল রাজারে। 
নৃপতি নিদেশে ধাত্রী হইয়া বিদায় । যুড়িরা যুগল কর মন্্রিবর কহে। 
মনে মনে ভাবে এবৈ কি করি উপায় ॥ “মহারাজ আম্মঘশ বল। যুক্ত নহে ॥ 
কুমারীর ক্ষণ মাত্র অবসর নাই। প্রজা শতশত আহে বিদেশীয় আর। 
কিকপে সেৰপ কথ! তাহারে শুনাই ॥ যাহারা আসিয়াথকে সভাতে তোমার। 
ভোজনান্তে নন্দিনী সভাঁয় নিত্য যায় । করিবে তাহারা তৰ যশ গুণ গান | 
নৃত্য গীত বাদ্য আদি শুনিতে তথায় ॥ তাহাতে সন্দেহ নাই বৃদ্ধি হবে মান ॥ 
স্রমনের সময়ে কিন্ত থাকে একাকিনী | জন্মিয়। তে।ম।র রাজে; যত গুজব ঠীণ। 
তখন বলিতে সাজে সে সব কাহিনী ॥ করিতেছে মহাস্ত্রখে জীবন যাঁপন ॥ * 
বিচারিয়] সেই কানে গিয়া আ্ানাগারে। |বিদেশীর জন গণ ছাড়ি নিজ দেশ । 
সঙ্গিনী সমক্ষে ধাতী কহিল কন্যারে॥। করে আমি তবরাজে। সুখে সমাবেশ | 
“ শুন ঠাঁকুরাণী এক জানি উপন্যান। ইহাই ভাবিও মহন থাক সন্কোষিত] 
বলিৰ তোমার কাহে আছে অভিনাষ। নিজনুখে নিজ যশ করা অনুচিত || 



একথ] শুনিয়- রাজা ঙলিয়। উঠিল । 
ক্রোধভরে মক্ক্রিবরে কহিতে লাগিল ॥ 
«কে আছে এমন আর অবনীতে অন্য। 
আমার সমান ধনে মানে দানে ধন্য ॥ 

মন্ত্রী বলে “মহাশয় করি নিবেদন | 
বশরা নগরে যুব! আছে এক জন ॥ 
আবল-কাসেম নাম প্রজণ মধ্যে গণ্য । 
ধনেতে সমান তার কেহ নাহি অন্য” -॥ 

ইহ] শুনি নর পতি অগ্নি প্রায় জ্বলে। 
লোহিত লোচনে তারে পুনরায় বলে। 
“ দাঁস হয়ে মিথ্যা কহ সম্মুখে আমার । 
জাঁনন। এখনি প্রাণ বধিব তোমার” ॥ 

মন্ত্রী বলে “ অপরাধ ক্ষম মহারাঁজ । 
সত্য বিনা! মিথ্যা বলা নহে মোর কাজ ॥ 
ৰশরা নগরে আমি আপনি থাকিয়া । 
আপিয়াছি আঁবলেকে স্বচক্ষে দেখিয়] ॥ 
আপনি পুরীর মধ্যে প্রবেশিয়া তার । 
ষে এশ্বর্ধ্য দেখিয়াছি বল। সাধ্যকার ॥ 
সুজন ভাজন যুব! হয় অতিশয় | 
তুষ্ট হয়ে আসিরাছি শুন মহাশয়” | 
এতেক শুনিয় রাজা বলে আর বার। 

“জাফর উজীর তোর বড় অহঙ্কার ॥ 
সাঁসাঁন্যে করিস, তুল্য আমার সহিত । 
ভয় নাই মনে দণ্ড দিব সমুচিত” ॥ 
ইহ। বলি ইঙ্গিত করিল জমাদারে। 
মন্ত্িকে বান্ধিয়] নিয়] রাখ কারাগারে ॥ 
জনাঁদাঁর নিয়। গেল তখনি মন্ত্রীরে | 
অন্তঃপুরে যান রাজ রাণীর মন্দিরে ॥ 
ভূপৃত্ির ক্রুদ্ধ ভাব করি নিরীক্ষণ । 
মহিষীর মনে শঙ্কা হইল তখন ॥ 

রস/ ইতিহাস । 

বুদ্ধিমতী রাঙ্জপ্রিয়] বিচক্ষণ অতি। 
সবিনয়ে কহিলেন « শুন প্রাণ পতি ॥ 

ক্রোধ সম্বরিয় প্রভু মোর কথা মান।: 
বশরায় লোক দিয়] সত্য মিথ্যা জান ॥ 
তাঁহে যদি উজীরের কথা মিথ)] হয় । 
উপধুক্ত দণ্ড তারে দিবে মহাশয় ॥ 
নতুৃব] মন্ত্রীর কথা যদি সত্য হয়। 
এপ্রকার ক্রোধ করা তবে যুক্ত নয়” ॥ 
এতেক শুনিয়] ক্রোধ পড়িল রাঙ্গার ॥ 
কহিলেন পরামর্শ যথার্য তোমার ॥ 
কিন্তু দত পাঠাইলে স্থিরন। হইবে । 
মন্ত্রীর সম্তূমে লৌক সত্য ন। কহিবে ॥ 
অথব] শত্রুতা হেতু মিথ্যা] কেহ কয়। 
এই জন্য দ্বৃুত বি৭1 প্রত্যয় নাহয় ॥ 
আপনি বশর! দেশে করিব গমন। 
স্বচক্ষে দেখিব গিয়। মেজন কেমন ॥ 

মন্ত্রী যাহ। বলিয়াছে দেখি যদি তার। 
আমিয়। উজীরে দিব যুক্ত পুরক্ষার ॥ 
কিন্তু মিথ্য। হয় ধদি বচন তাহার। 
বধিব মন্ত্রীর প্রাণ প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
এবপ প্রতিজ্ঞা করি হইয়! তংপর । 
রাত্রি যোগে চলিলেন বশরা নগর ॥ 
একাকী যাইতে কত বাধা দিল রাণী । 
তথাপি চলিল এক। ন] শুনিয়। বাণী ॥ 
ক্রনে ত্রমে বশরার গিয়া নৃপবর । 
বাস ভাড়া করিলেন বাজারের ঘর ॥ 
বাসার কত্তীর কাছে জিজ্ঞীসে রাজন । 
(আছে নাকি এই স্থানে ধনী একজন ॥ 
। আবজ-কাঁসেম, নাম অদ্বিতীয় দানে । 
তার তুল্য কেহ নাকি নাহি ধনে মানে । 

কাতরে কামিনী কহে “ কহ প্রাণ নাথ।; “রুদ্ধ কহে কিবা তার করিব উত্তর । 
কিজন্যে কাহার প্রতি কোপদুষ্টি পাতা॥। 
বিস্তারিয় রাজ? সব কহিল বৃত্তীস্ত। 
মন্ত্রি গুভি ক্রোধ রাণী বুঝিল একান্ত ॥ 

বর্ণিতে যুবার যশ রসন] কাতর ॥ 
শত মুখে শত জিহ্বা যদিকারো হয়। 
তবু কার সাধ্য তাঁর পুর্ণ যশ কয়” ॥ 



পারস/ ই-তহাস ৷ ৫ 

ইহ1 শুনি পরে নৃপফরিয়] ভোজন! 
শ্রস্তি শাস্তি করিবারে করিল শয়ন ॥ 
রজনী প্রভাত কালে উঠিয়1 ত্বরিতে 1 
নগরের মধ্যে যান ভ্রমণ করিতে ॥ 

দোকাঁনেতে ছিল এক শিল্পকার নর । 
জিজ্ঞাসিল “জান কোথা আবলের ঘর" ॥ 
এত শুনি শিল্পকার কহিল হানিয়া। 
“কোথার বিদেশীতুমি জিজ্ঞাসআসিয়া॥ 
জগতে বিখ্যাত না আবলের ঘর। 

জিনিয়। রাজার পুরী অতি শৌভাকর ॥ 
এমত প্রসিদ্ধ বাটা জ্ঞাত নহ তুমি । 
,এ কথায় চমতকার ভাবিলাম আমি” ॥ 

রায়কহে “হেথা! নহে আমার বসতি | 
জ্ঞাত নহি গৃহ কারো এসেছি সম্প্রতি । 
বাড়ী দেখাইতে যদি সঙ্গে দেও কারে । 
অত্যন্ত বাধিত তুমি করিবে আমারে” ॥ 

শিল্পকার এই কথা শুনিয়া রাজার । 
একজন বালকেরে সঙ্গে দিল তার ॥ 
দেখাইয়। দিল শিশু আবলের ঘর। 
নৃপতি দেখিল তাহ) অতি মনোহর ॥ 
দ্বারে দ্বারপাল আছে কিছু নাহি রলে। 
প্রবেশ করিল রাজা! ভিতর মহলে ॥ 
সভার নিকটে চরু বিস্তর দেখিল। 
তাহাদের একজনে ডাকিয়া কহিল ॥ 
“আসিয়াছি এই খানে বিদেশ হইতে । 

ৰলিয় ভূপাতি তথ বহেন আঁবলে। 
“তোমার প্রশংসা অতি পৃথিবীমগুলে ॥ 
ভূবন বিখ্যাত যার স্থখ্যাতি এমন । 
আঁসিয়াছি দেখিবারে জেজন কেমন” ॥ 
শুনিয়] রাজার বাক্য আবল*কাসম্ | 

শিষ্টাচার মিষ্টালাপ করিল উত্তম ॥ 
পাঁলস্কেতে নৃপতিকে বসাইয়1 পরে । 
পরিচয় জিজ্ঞাসিল যোগ্য সমাদরে ॥ 
কোন দেশে বাপ তব কিবা ব্াবসায়। 
এদেশে আসিয়। বাসা করিলে কোথায় ॥ 
রাজা বলে “ বোগ্দাদে বাস মহাশয় । 

সদাঁগরি ব্যবসায়ে করি দিন ক্ষয় ॥ 
কালি সন্ধ্যাকালে আদি বশর1 নগরে | 
করিয়াছি বাঁ ভাড়। বাজারের ঘরে" ॥ 
এই ৰপ ছুই জনে করে শিঞ্ু।চাঁর । 
আসিল ছাঁদশ ভূত্য লইয়1 আহার ॥ 
স্কটিকের পাত্র হাতে মণিতে খচিত । 
মনোনীত স্থরা তাহে শোভা অত্তলিত ॥ 
দ্বাদশ যুবতী তার পশ্চাতে আদিল । 
নানা বিধ ফলমূল সকলে আনিল ॥ 

রাজার সম্মুখে স্থুরা আনিল কিন্করে। 
মধুর মদির]1 নৃপ পানকরে পরে ॥ 
তদস্তর ভোজনের সময় বুঝিয়া 
অন্যঘরে যাঁয় যুব রাজাকে লইয়। ॥ 
বিবিধ স্থবর্ণ পাত সুসজ্জিত ঘর । 

তোমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ॥ [উপাদেয় খাদ্য তাঁহে অতি শে1তাকর। 
তাহারে ফাইয়। যদি দেও সমাচার | 
তবে বড় উপকার করিবে আমার,, ॥ 
হেরিয়। রাজার মুখ ভাবে অনুচর | 
সামান্য এলোক নহে হবেভাগ্যধর ॥ 

অবিলম্বে গিয়া ভৃত্য গোচর করায় । 

শুনিয়। আবল যুব! আসিল ত্বরাঁয় ॥ 
সমাদর পুরঃসর লয়ে নৃপবরে | 
করে ধরি বসাঁইল দিব্য এক ঘরে। 

ভোজন হইলে সাঙ্গ হরিষ অন্তরে | 
প্রবেশিল ছুই জনে অন্য এক ঘরে ॥ 
সেস্থান দেখিল রাজ আরো স্থুসজ্জিত 
বহুস্বর্ণপাত্র হীর1 মণিতে খচিত ॥ 
স্থরাপানে ছুইজনে প্রফুল্ল যখন এ 
যন্ত্র নিয় সখীগণ আসিল তখন ॥ 
আরম্তিল গান বাদ্য অতি মনোহর । 
মোহিত হইয়া মনে ভাবে নৃপবর ॥ 



ঙ 

৯ শািস্পীটি 

“আনার নর্তকী ভাল গান তান জানে । 
তথাঁচ এপ গান শুনি নাহি কানে ॥ 
নাজানি কেমনে এক সাধারণ নরে । 
পাইয়ছে কত ধন এত সুখ করে” ॥ 
এইবপ গান বাঁদ্যে ময় হয়ে রায় । 
নর্তকীর প্রতি নৃপ প্রতিক্ষণ চায় ॥ 
হেন কালে বাহিরে যাইয়া গৃহপতি। 
পুনশ্চ আইল তথা অতি শীঘ গতি ॥ 
ছুই করে ছুই বস্ত আনিল অত্তল। 
যণ্টি আর বৃক্ষ এক রৌপ্য ময়মূল ॥ 
হীরকের শাখা পত্র অতি শোভাপায় | 
রত্বময় ফল ফুল অপবূপ তায় ॥ 
তদুপরি শিখী এক আছয়ে বসিয়া । 
দেহ তার বিনিম্মিত গন্ধ দব্য দিয়া ॥ 
রাজার চরণে এই রুক্ষকে রাঁখিয়ী:। 
শিখীবরে আঘাতিল সেই যঞ্ি দিয়া ॥ 
তাহাতে ভূজঙ্গ ভূক নৃত্য আরম্তিল। 
গৃহময় স্থগন্ধের সৌরভ ছুটি ॥ 
তরু শিখী দেখি রায় হরিষ অন্তর | _ 
ক্রমশঃ আশ্চর্য মনে হইল বিস্তর ॥ 
হেন কাঁলে গেল যুবা লইয় সকল ॥ 
তাহাতে নুপতি অতি হইল বিকল ॥ 
মনে ভাবে নৃপবর না পারে কহিতে। 
“এযুবা কেমনে তুল্য আমার সহিতে ॥ 
মনে ছিল যুবা। বুঝি ভদ্রাভদ জানে । 
কিন্তু দেখি বিজ্ঞ নহে অতি কু দানে ॥ 
তরু শিখী হেরি আমি মোহিত যখন । 
যুক্তি ছিল তাহ দেওয়া আমাকে তখন॥ 
য়ুরে আমার বাঞ্ণ প্রকারে দেখিল.। 
ত্বরাকরি স্থানান্তরে লইয়1 রাখিল” ॥ 
ভাঁবিল যদ্যপি আমি এই শিখী চাই। 
কেমনে ধহিবে তবে দেওয়] হবে নাই ॥ 
ন] বুঝিয়] মন্ত্রীবর বাড়।ইল মান | 
দারুণ কৃপণ যুবা' নহে দয়াবাঁন। 

'ভূপতি ভাবিছে কত এই কপ কথা । 

. পারস/ ইতিহাস 

হেন কলে গৃহপাতি আদিলেন তথা ॥ 
আনিল সঙ্গেতে এক শিশু মনোহর | 
প্রভাকর তুন্য প্রভা গঠন সুন্দর ॥ 
স্থবর্ণ কিংখাপ বস্ত্র ছিল পরিধানে । 
মণিমুক্তা কত বা চমকে স্থানে স্থানে ॥ 
মণিময় পানর এক ছিল তাঁর হাতে। 
মধুর মদির1 পরিপুণ ছিল তাতে ॥ 
রাজার চরণে শিশু প্রণাম করিয়া । 
সরা পাত্র দিল নিয় সম্মুখে ধরিয়া ॥ 
স্বর পিয্া শিশু হস্তে পাত্র দেনরায় । 
নাদিতে নাদিতে পাত্র পুর্ণ পুনরায় ॥ 
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া রাজন । 
আরবার নিয়। সুরা করিল ভক্ষণ ॥ 
সেই পাত্র দিয়া রাজ। ব।লকের হাতে। 
পুনর্ন।র সুরা পুর্ণ দ্রেখিলেন তাতে ॥ 
অদ্ড,ত হেরিয়] রা হন চমতরুত। 
শিখী তরু পাসরেন হইয়] বিস্মত ॥ 
জিজ্ঞাস1 করিল রাজা বণিক নন্দনে | 
“এমন আশ্চর্য্য দ্রব্য পাইলে কেমনে | 
যুব! বলে খষি এক পাত্র নিম্মীইল | 
| পৃথিবীর গুপ্ত বস্তু নব তাতে ছিল” ॥ 
একথা বলির] যুবা শিশু নিয়। যাঁন। 
ন্পতি হইল অতি অশীস্তষ্থ তায় ॥ 
মনেং ভাবে ভূপ তারি অভিমানে । 

জানিলান যুব1 কিছু নীতি নাহি জানে ॥ 
আনিয়| অন্ত দব্য,আপন ইচ্ছায় |, 
কেচাহে দেখিতে তাহা! আপনি দেখা র॥ 
তাহাতে যখন কেহ হয় আনন্দিত । 
তখনি লই যায় এ কেমন রীতি ॥ 
থাক্রে জাকর মন্ত্রী যাই আগে দেশে । 
কি কথ। কহিরাছিলি জানাইব শেষে ॥ 
এই ৰূপ গ্লানি কত করিল রাঁজন। 
আবল-কাসম্ পুনঃ আসিল তখন ॥ 



পারস/ ইতিহাস | 

সঙ্গে করি আনে এক অপুর্ক1 রমণী | 
হাব ভাব কটাক্ষেতে ভুলায় অমনি ॥ 
হিরা মণি চুনি মুক্ত) জড়। অলঙ্কীর ৷ 
স্বাভাবিক কপে ৰপ লজ্জা! পায় ভার ॥ 
সিহরিয়া উঠে রাজ। রমণী হেরিয়] । 
বসাইল সমাঁদরে আপনি ধরিয়া? ॥ 
রাজার কথায় পাঁশে বিল বন্দিনী। 
উথলিল নৃপতির প্রেম তরজিনী ॥ 
যুবতী.রাজার মন হব্িরিল যখন । 
গুন দেখাইতে যুব ভাঁবিল তখন ॥ 
বীণ। বাদ্যে রমণী নিপুণ] অতিশয় | 
আনাইল বীণ] এক বণিক তনয় ॥ 
বাদ্য আরস্তিল নারী বীণ। হাতে নিয়।। 
শুনিতে লাগিল রাজা মনোযোগ দিয়া ॥ 

একেত সৌন্দর্য হেরি কাম উচাটন। 
তাহাতে, বীণার বাদ্যে মোহিত রাজন ॥ 
প্রশংসা করিতে চার কথা নাহি সরে। 
কিঞ্চিৎ চৈতন্য হলে কহিলেন পরে ॥ 
ওহে যুবা “শুন তুমি অতি ভাগ্যবান 

দেহধর কেহ নাই তোমার সমান” ॥ 
রাজার আনন্দ হেরি বণিক নন্দন । 
রমণীর করে ধরি করিল গীনন ॥ 
ইহ দেখি পুপবর অত্যন্ত তাপিত। 
ক্রোধ প্রকাশিতে চান হইয়। কুপিত ॥ 
কিন্ত রাগ সন্বরিয়। হন সীন্ত মতি । 
হেনকালে পুনশ্চ আসিল গৃহপতি ॥ 

নট আইল কোন কিছু আর তার সঙ্গে । 
দিবা! অবসান হয় কৌত্বক প্রসঙ্গে ॥ 
পশ্চাৎ' কহিল রাজা কোম্ল ভাষায় । 

“ ব্যামহ না দিব আর যাইব বাসায় ॥ 
উত্তর করিল যুব মধুর বচনে | 
আপনি যাবেন তবে রাখিব কেমনে ॥ 

ফটক অবধি গিয় ভূপালের সনেএ 
কহিলেন ক্রুটী কিছু না করিবে মনে॥ 

সু ৮ 

জি 

ূ বিদায় হইয়1 রাজ গমন করি 

যাইতে ষাঁইতে পথে ভাবিতে নাঁগিল ॥ 
' রাজাধিরাঁজের হতে যুবা ধনি মানি । 
কিন্তু মিথ্যা নন্ত্রিবর কহিয়াছে দানি ॥ 
তরু পাত শিখী নারী দেখিরা ষখন। 
মগ্ন হনে করিলাম প্রশংসা তখন ॥ 

তথাপিন]1 দিল কিছু আমাকে লইতে। 
তবে কিনে তুল্য হবে আনার সহিতে ॥ 
দানশক্তি কিছু নাই দপমা ত্র সার। 
ধন দেখা ইয়। লোকে করে অহঙ্কার ॥ 

ন।জানে মহিমা] কিছু আহে মাত্র ধন। 
বিভবেতে ন্েহ, যুব বড়ই কৃপণ ॥ 
থাকরে উজার তুই দেখাব এব।র | 
কহেছিস মিথ্যা কথ। ন1 পাৰি নিস্তারণ। 
এই ৰপে নুপবর কতই ভাবিল। 
বিরক্ত হইর1 পরে বাসাতে আসিল ॥ 
সেখানে যে অপৰপ হেরিল রাজন। 
লেখনি নাহিক পারে করিতে বর্ণন ॥ 
বিচিত্র পট্টের বস্ত্র দেখে নানামত। 
পুরুষ রমণী ভৃত্য রহিয়াহে কত ॥ 
অশ্ব উপ্ন আর কত অন্য জাতি পশু। 
তরু শিখী নারী বীণা আর পাত্র শিশু॥ 
রাজার বিস্মর মনে দেখিনা হইল । 
(হেন কানে সবে আদি ভুপে প্রণমিল ॥ 
রমণী আনিয়1 দিল ম্ডত লিখন । 
খুলিয় শীচের কথ। পড়িল রাজন ॥ 

গস এ 

ূ অকিঞ্চনেদয়াঁকরি, আপিয়1 আমার পুরী 
অতিথিত্ব করিয়া স্বীকার» 

মলীন মানস ক্ষেত্র, করিয়াছ সুপবিত্র। 
চমত্ার চরিত্র তোমার ॥ 



৮ পারস/ ইতিহাস ! 
পপ সপ পলাশ পাপা লস পপ শী পেশি শিস 

কিন্ত আমি অজ্ঞতম, না জাঁনি বিসমসম অতএব গৃহে তার অবশ্য যাইব ॥ 
সদাক্রীস্ত ভ্রম মোহকারী | 

অতএব গুণাঁকর, সমাক্রে বহু তর, 
ত্রটী হইয়াছে মনে করি ॥ 

' জানিতে না পারি তবু প্রবত্ব করিব ॥ 
উদ্ঘিপ্ন হইয়। রাজা সন্ধানের তরে। 
প্রত্যুষে উঠিয়। যান ভূত্যরাখি ঘরে ॥ 

কিন্ত তুমিনিজবোঁধে,এজনের অনুরোধে, যুবাঁর সমীপে রায় উপনীত হন। 
করিবেন] সে দোষ গ্রহণ। 

যুড়িয়1 যুগল কর, নতি স্ততি পুরঃসর, 
এ কিন্কুর করে নিবেদন। 

প্রার্থনীয় পুন এই,পাঠাই কিঞ্চিং যেই, 
তবযোগ্য কোন মতে নয়। 

প্রকাশিয়। অনুগ্রহ, ষদিকর গ্রতিগ্রহ, 
তবে হয় জুতৃপ্ত হৃদয় ॥ 

তরুশিখী শিশুম।ত্র, নারীআঁর পাঁনপাঁত্র 
* যাহা হেরি হয়ে হরষিত। 

সমাদর পুরঃসর, প্রশংসিলে বতহতর, 
করিতেছি সে সব প্রেরিত ॥ 

এই হয় মমনীতি, যেজন যে দ্রব্য প্রতি, 
প্রতীক্ষণ করি প্রীতি করে। 

তদবধি হর তাঁর, অধিক কি কব আর, 
নিবেদন তোমার গোচরে ॥ 

পত্রপাঠে নরপতি চমৎকার মানে । 
বলে আবলের তুল্য কেহ নাই দানে। 
যথার্থ জাঁকর কন্ত্রী কহিয়াছে ক্রম || 
দেখাইয়। দানশক্তি বিনাশিল ভ্রম ॥ 
অদ্যাবধি মন তুমি ত্যজ অভিমান । 
কহিওনা কেহ নাই তোমার সমান ॥ 
আমর প্রজার মধ্যে এই এক জন। 

দানেতে ইহার তুল্য নহে রাঁজাগণ ॥ 
নাহি জানি এ যুবার কতআছে ধন। 
অকাতরে দানকরে কুখনহে মন ॥ 
এইহেতু থাক। ভাল সন্ধানের তরে ॥ 
জীনিব কেমনে যুবা এতদাঁন করে ॥ 

কহিতে লাগিল তারে হইয়। নিন । 
“আবল-কাসেম তুমি অতি দয়] কর। 
ত্রিভৃবন মধ্যে বটে সত্য যশ ধর ॥ 
আমাকে যে দ্রব্যসব করিলে প্রেরণ । 
ভরন1 না হয় তাহ? করিতে গ্রহণ ॥ 
দানের অযোগ্য আমি শুন মহাশয়। 
কি করিব এতঙ্নে এই মোর ভয়॥ 
ফিরাইয়? দিতে চাঁই আজ্ঞা যদি হয়। 
অন্যথ। নঁহিক ভাব জানিবে নিশ্চয় ॥ 
বোদীীদ. গমনে মম আছে অভিনাষ। 
তোমার প্রশংসা গিয়। করিব প্রকাশ” 

শুনিয়। রাজার কথা বণিক তনয় । 
“কহিল কি ক্রটিবুঝি হয়েছে নিশ্চয় ॥ 

কোনকিছু দৌষ যদি গ্রাহকে না পায়। 
তবে কি মনোজ্ঞ দাঁন কিরাইতে চায় ॥ 
সমাদরে ক্রুটী দি না থাকে আমার। 
তবেকেন হেন বোধ হইবে তোমার । 
শুনিয়1 যুবার কথ] ভূপাল চিন্তিত । 
কহিলেন হইয়াছি সত্য সন্তোষিত ॥ 
অমূল্য অতুল্য দ্রব্য মোর ষোগ্য নয়। 

কেমনে গ্রহণ করি সাহস না হয় ॥ 
বরঞ্চ উচিত কহি শুন মহবশয়। 
এপ্রকাঁর ধন দান যুক্তিসিদ্ধ নয় ॥ 
শুনিয়। রাজার কথ। ভাবনা ত্যজিন। 
সহাস্য বদনে যুব কহিতে লাগিল ॥ 

ফিরা ইয়। দিবে দান কহিলে বখন। 

কুটঠিত আমার মন হইল তখন॥ 
বুবিলীম তাহা নহে বিপরীত বোধ । 
মন ধন রক্ষা হেতু তৰ অন্থরোধ ॥ 



পারস/ইতহাসত। . " 

ৰশরা নগর ত্যজি যাইব প্রবাসে কিন্ত তাহে চিন্তা! কিছু নাই মহাশয় 
রৃত্তাস্ত*বলিগ্ন.তব ঘুচাব সংশর ॥ 

ইহার সমান কিঘ্ধ। ইহার অধিক । 
অকাতরে দিতে পারি প্রবাল মাণিক ॥ 
শুনিলে প্রথনে তুমি আশ্চর্য্য মানিবে। 
পশ্চাতে নিগুড় কথা জানিতে পারিবে ॥ 
একথা বলিয়ানিয়া যুবা নৃপবরে। 
প্রবেশিল্ অন্য এক সুসজ্জিত ঘরে ॥ 
কত অলঙ্কার তার শোৌভে চারি পাশে ॥ 
পরিপুর্ণ সবস্থান স্গন্ধির বাসে ॥ 
কাঞ্চনের সিংহাসন সম্মুখে স্থাপিত । 
অপুর্ব বসনে তার সোপান মণ্ডিত ॥ 
রাজা ভাবে এই ঘর সানান্যের নয়। 
আমা হতে বড় কোন রাজারি বা হয়॥ 
সেই দিংহাসনে যুবা বসাইর] ভূপে ॥ 
ইতিহাঁন আরস্ত করিল এই ৰপে॥ 

লাঁঘব'হইবে ক্রেশ অন্য সহ বাসে ॥ 
এতেক চিন্তিক্ব1 বেচি গৃহাদি সকল। 
অবিলঘ্বে তাজি দেশ লইয় 1 সহ্বল ॥ 
অরণ্য-অর্ণব গিরি ভ্রমি নানা দেশ । 
কেরে! রাজ্যে আগমন করি প্রিশেষ 
দেখিয়া) দেশের শোভা জিজ্ঞাসিয়। নাম। 
স্মরণ হইল সেই জনকের ধাম ॥ 
তাহাতে নয়নে বারি বহিতে লাগিল 
আপনার ছুংখকথা মনেতে জাখিল ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে যাই তটিনীর তীর়ে। 
অবৃশেষ রাজপুরে চলি ধীরেধ,রে ॥ 
গবাক্ষেতে দাঁড়াইয়। ছিল এক নারী ॥ 
কটাক্ষেতে হাঁনে বাঁণ ৰপে মর্নোহারী ॥ 
দ্ড়াইয়1 রহিলাম তাহারে হেরিয়া। 
রমণী দেখিয়া) গেল অমনি সরিয়া ॥ 

“আব্দলিজ মম পিতা কেরে1 দেশ বাসী দিবাঅবনানে ছাড়ি দেখিবার আশী। 
জহরির কন্মে উপাহ্জিল ধন রাশি ॥ 
অতুল এশ্বর্ষ্য হেতু.মনে হলো ভয়। 
বলে ছলে পাছে রাজ। সব হরে লয় ॥ 

অতএব কেরো ধাম পরিত্যাগ করি । 
করিলেন বাস আঙ্ছি বশরা নগরী ॥ 
বিবাহ করিল এক স্লাধুর কুনারী। 
একমাত্র পুত্র আমি জানিবে তাহারি ॥ 

পিতৃমাত পরলোকে হয়ে ধনপতি | 
প্রতুল অরস্থা তাহে দেখিলাম অতি ॥ 
প্রথম যৌবন কান আমার তখন। 
বহুব্যরে অতিশয় রত হলে। নন ॥ 

মনের আনন্দে সদ। করি অপব্যয়। 
ৰংসর তিনেকে হলো সব ধন ক্ষর॥ 

'বিলম্বে তখন মনে পাঁইয়'চেতন। 
সম্তাপ হইল, ধনে ন] করি যতন। 
বিষম বিপদ দেখি ভাবিলাম সাঁর। 
এমত হঃখেতে হেথা বাদ করা ভার ॥ 

খ্ 

চলিলাঁম নিকটেতে করিবারে বান] ॥ 
শ্রম সন্বরণ জন্য ক্ষরিন্ু শয়ন। 
কিন্ত এরুবার নাহি মুদিল নয়ন ॥ 
সুন্দরীরে মনে ধ্যান করি নিরস্তর ॥ 
বারেক তাহার কপ নাহয় অস্তর॥ 

মনেভাঁবি ছিল ভাল ন। হেরিলে মুখ । 
দেখির1 হইল প্রেম না জামিল সুখ ॥ 
কি যদি সুন্দরী না দেখিত আমারে। 
পুরিত মনের সাধ হেরিয়। তাহারে ॥ 
প্রত্যষে পাইব দেখ। ভ।বিে মনে মনে । 
দ্রুত গতি চাছিলানম গবাক্ষের পানে ॥ 

. আশার আশ্বানেআমি দেখিআশাপথ 

আপা সার হলো না পুরিল মনোরথ ॥ 

টৈরাশ হইরা তরু নাহি ছাড়ি আশ] । 
পরদিন চলিলম করিয়। প্রত শা ॥ 
সেদিন স্থন্দরী মোরে দেখিয়1 তথায় । 
কত ভয় দেখা ইল নিরীণ কথানন॥ 



গ্চ্ 

শরণ কুবুদ্ধি কেন দেখি এ প্রকার ॥ 
বিদেশী হইবে নাহি জান দেশাচার ॥ 
জাননা এস্থানে থাকা রাজশর বারণ । 

পলাও আসিলে খোজ] হইবে মরণ” 
ন1 হুইল কিছু ভয় শুনি ভয় রব। 
প্রণাম করিয়। তারে কহিলাঁম সব ॥ 
শুন প্রিয়ে ল্পকাল আপসিয়াছি আমি । 
সত্যআমি দেশাচার কিছুনাহি জানি ॥ 
কিন্ত বরাঁননা তব পিরিতের জালে । 
একেবারে পড়িয়াছি ভয় নাই কালে ॥ 
রমণী কহিল মান! শুনিলেনা যেই। 
থাক তবে খোজাগণে দেখাইয়] দেই ॥ 
একথা বলিয়। নারী করিল গমন । 
হেরিয়া তাহার ভব সশঙ্কিত মন ॥ 

কিন্ত প্রেমরসে মগ্ন নাহি চলে দেহ। 
দিনমণি অস্তগেল ন। আইল কেহ.। 
সেইদিন বাসস্থানে আসিয়। যামিনী। 
যন্ত্রণায় পোহাইনু ভাবিয়1 কামিনী ॥ 
প্রেমানল জ্বলিয়1 হই মহাঁন্বর | 
শোঁণিত হইল উষ্ণ কম্পকলেবর্ ॥ 
গ্রলাপ কলাপ মনে দেখিলান কত । 
তথাপি না হইলাম সে কর্মে বিরত ॥ 
প্রত্যুষে উঠিয় পুনঃ নদীতীরে যাঁই। 
রহিলাম দীড়া ইয়া যদি দেখা পাই ॥ 
কামিনী তখনি পুনঃ দিয়। দরশন। 
কহিতে লাগিল কত কঠিন বচন ॥ 
নিষেধ ন1 শুন.তুমি অতি ছুরাচার।' 
ভয়নাই. এ কেমন সাহস তোমার ॥ 
এখনি আসিয়া খোজা সংহার করিবে 

রক্ষাচাও শীত যাও নতুব1 মরিবে” ॥ 
ভর্খননায় ভয় নাই দেখিয়া যুবতী । 
কহিল” তোমার রেন এমন কুমতি ॥ 
পলাও নির্লজ্জ হেথ। হইতে ত্রায়। 
এখনি ভাঙ্গিয়! বজ পড়িবে মাথার” ॥ 
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আঁমিতার কহিলাম «শুন চক্দ্রীননে.। 
ভয় বাঁক্যে পলাইব, না করিবে মনে ॥ 
যেজন তোমার কামকুপ বপল্মরে। 
ভয় পেয়ে সে জন কি ম্বত্যুশঙ্ক1 করে ॥ 
মরিব তোমার আগে তাহে যাবে ছুঃখ। 
তোমাঁবিনাজীবনে কি আছে আর স্থখ”॥ 
এতেক শুনিয়। ধনী কহিল ম্সাবার | 
'একাস্ত যাবেনা যদি-গ্রতিজ্ঞা তোমার ॥ 
ভাল তবে থাক গিয়! দিবসে কোয়া | 
রজনী হইলে পুনঃ আমিবে হেথাঁয়” ॥ 
ইহ] বলি বাঁরাঙ্গন। করিল গমন । 
প্রেমানন্দে পুলকিত হলোমের মন ॥ 
স্থখআঁশ। করি, দরে যায় সব ছুঃখ। 
ভাবিলাঁম এ কম্মেতে আছে কতম্বখ ॥ 
গমন করিয়। গৃহে করি দিব্য সাজ । 
গোলাপ আতরু মাখা হয় সার কাজ ॥ 

দিবা অস্তে আগত] যখন বিভাবরী ॥ 
অন্ধকারে চলিলাম প্রেম সঙ্গে করি ॥ 
গবাঁক্ষে ঝুলিছে রজ্জ, দেখিলান গিয়1। 
উঠিলাম ছাতে সেই রজ্জ,কে বাহিয়া ॥ 
ছুইঘর ছাড়াইয়! তৃতীয়েতে আসি । 
কিবা সুসজ্জিত ঘর ৫দখিশোভ। রাশি ॥ 
কিন্ত কোন কিছু আরু মনে না লাগিল। 
কেবল রমণী প্রতি চিস্ত প্রবেশিল ॥ 
কিবা অপৰপ কপ আহা মরি মরি। 
বিমোহিত হলো মন হেরে সে মাধুরী ॥ 
গুণ দেখা ইতে বিধি বুঝি নরগণে। 
নিশ্মিয়! ছিলেন তারে নির্জনে যতনে ॥ 
সিংহাসনে বসাইয়] বসি মোর পাণে। 
পরিচয় জিজ্ঞাসিল সুমধুর ভাষে॥ 
বিস্তারিয়! বলিলাম সকল কাহিনী 
দুঃখ শুনি ছুঃখযুত। হইল মোহিনী ॥ 
বলিলাম শুন প্রিয়ে আমি দীন হীন। 
কিন্তু তব ক্কৃপাদুষ্টে ঘুচিল ছুর্দিন। 
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এইবপে প্রেমালাপ হইতে লাগিল । 
উভয়ের কদে প্রেম তখনি জাগিল ॥ 
রমণী কহিল “তুমি মোহিত যেমন । 
আমিও তোমাকে হেরি হয়েছি তেমন। 
নিজ বিবরণ ঘদি কহিনে আমায় । 

আমার কাহিনী তবে শুন্াৰ তোমায়”) 

দার্দেনীর বিধ্রণ |! 

ৃ ত্রিপদী 

দার্দেনী আমার নীম, ডামীষ নগরে ধাম 

জন্মভূমি সেস্থানে আমার । 
রাঁজমন্ত্রী ছিলাঘিনি, জনক আমারতিনি, 

বেহেরাজ উপাধি তাহার ॥ 
নৃুপতির হিতাঞ্ধেষী, কভু নহে পরব্েষী, 

শুভাঁকাঁজ্গী নিয়ত প্রজার । 
পুজনীর সেইজন্য, লোক্ষেরা বলিত ধন্য, 

প্রিরপাত্র ছিলেন রাজার। 
কিন্ত হিংআকের জয়, সতের অনিষ্ট হয়, 

দর্দধকাল আছেস্ত্বপ্রচার। 
যত শঠ সভাসদ, দেখিয়। পিতার পদ, 

মিথ্যা দোষ অরোৌপিল তার ॥ 
মন্ত্রির শুনিয়। দোষ, রাজার হইল রোষ 

অবিচাঁরে করে পদ হীন । 
অশক্ত জনক তার, পড়িলেন ঘোরদায় 

হইলেন মহাঁছুঃখীদীন ॥ 
সেধাম্ছাঁড়িএ1শৈষে,আসিলেনভিন্নদেশে 

সঙ্গেনিয়। সর্ব পরিবার | 
সেসময়ে আঁমি অতি, অবল। চপল মৃতি 

নহি জানি ভদ্র ব্যবহার ॥ 

বিদ্যা রত্ব মহাঁধন, করাইতে উপার্জন, 
রহই্যত্ব করিলেন পিতা । 

কিম্তভাগ্যেফেরহয়, কালে তারে করেজয়, 
তাঁহে আমি অতি শোকান্বিতা ॥ | 

১৩ 

কুলট1 জননী পরে, উপগতা হয়ে পরে 
আমাকে বেচিক়] মহাজনে। 

সর্বস্ব বেচিয়া আর,আপনি লইয়া জার 
স্বানাস্তরে গেল তাঁর সনে॥ 

বিক্রয়ার্থ কন্যাগণ, অনিল সে মহাজন, * 
এই দেশে রাজার সমক্ষে। 

সারিদিয়] রাখা ইল, তৃপর্তিকে দেখা ইল, 
'দেখিলেন ভূপতি স্বচক্ষে ॥ 

ভূপাল হরিষ মনে, দেখিসব রাম।গণে, 
ৰপে মোর হইল মোঁহিত। 

নৃপাপনত্যজিপাঁছে,আসিয়!আমারকাছে 
কহিলেন বপ মনোনীত ॥ 

বরদৈখি মহাজন, কেথাকরি অন্বেষণ» 

পাঁইয়াছি এমন কপসী। . 
আঁগে দেখিলাম যত, সেনহে ইহার মত 

এরমণী সাক্ষাতে উর্বশী ॥ 
এত বলি নৃপবর, করি বহু সমাদর, 

দিলেন অসংখ্য ধন তারে। 
আর যত রাঁমাঁগণ, দেখাইল মহাজন 

মহারাজ না লইল কারে ॥ 
আমারে লইয়। রায়, হইয়1 অজ্ঞান প্রায় 

রাখিলেন স্বতন্ত্র মহলে । 

পাঠাইয়। দিলদাঁপী,তাহার1 তখনিআনি 
অন্ুগতা৷ হইল সকলে ॥ 

অনন্তর নৃপবর, অনঙ্গেতে স্বর জ্বর, 
পদাঁনত হইল আমার 

বলিলেন প্রেমআশে,আইলাম তৰপাঁশে 
রতিদানে করহ উদ্ধার । 

আমি অতি হতাঁদরে, কহিলাম নৃপবরে; 
গ।লিমন্দ দিয়। নানাঁমত। 

কিস্তৃতুহে অপমান, কিছুনা রুরিয়। জ্ঞান 
হইলেন আরো অনুগত ॥ ' 

অনঙ্গে হরিল বোধ,কিছুন। হইল ক্রোধ, 
হইলেন অধীনের ন্যায় । 



ই 

ভালবাসে দিন দিন, হয়ে মম প্রেমাঁধীন 
শ্রেষ্ঠ রাণী করিল আমার ॥ 

অন্য অন্য রাণী যাঁরা, কুপিতা'হইলতাঁরা 
করিতে লাগিল নানা দেষ4 

বধিতেআমার প্রাণ দিবানিশিকরে ধ)ান 
বলিব কি তাহার বিণেষে ॥ 

অবকাশ চাঁয়সকেলআমি।কে বধিষে কবে, 
কিন্ত থাকি অতি সাবধানে ।" 

করি নান।বিধ ছল, সিদ্ধ-ন] হইল ফল, 
অধিক রাগিল অভিমানে ॥ 

আমিও তেমনি পাত্র্রঙ্গ ভঙ্গ দেখি মাত্র 
করেনা যতেক পারে তারা । 

সাবধানে নাহি ভয়, এই কথা শাক্রেকিয় 
হিংসাঁতে সকলে হবে সারা ॥ 

তৃতীয় বৎসরাবধি, এই বূপ নিরবধি 
কত হিংসা করিছে আমার। 

দিবা! নিশি নৃপবরে, কত বা সাধনা করে 
বাগ সিদ্ধি না হয় কাহার ॥ 

আছি আমি সেই কপ, কষ্ট তাহেনহেভূপ 
পড়ি ছে পিরিতের কীদে। 

নতুবা করিত নষ্, বুঝাবাঁর অতি স্পষ্ট 
প্রেম হেতু প্রতি দিন সাধে ॥ 

একেসেপ্রেমিকরার়” রাজশক্তিআছেতায় 
তবুইচ্ছ1 না হয় আমার। 

এঅবধি কার সনে, প্রেম না হইল মনে 
.. মজিলাম পিরিতে তোমার ॥ 

মারিয়] নয়ন বাণ, হরিয়1 নিয়াছ প্রাণ, 
একেবারে হয়েছি উন্মন1। 

(কেবল বুঝিতে মন, কহিয়াহি কুবচন, 
অপরাধ করিতে মার্জন]॥" 

এখন তোনাতে মন, তুনি মোর শ্প্রিয়জন' 
তোমা ভিন্ন অন্য নাহি আর। 
হুর্তীকত্তা প্রভু তুমি, কহিলাঁমসত্য আমি 

. হুইলাঁম অধিনী তোমা র॥ 

এই ৰূপ কথা যদ্দি কামিনী কহিল। 
ভাবিলান স্থবখোদর প্রেমেতে হইল ॥ 
বলিলাম তুষ্ট হয়ে “শুন প্রিয়তমে। 
সাধ্য নাই তব গুণ কছি কোন ক্রমে ॥ 
হইলে আমার তুমি আমিও তোমার। 
এদাস তোমার বিনা হবে না কাহার। 
অদ্যাবধি বিনা মুল্যে বেচিলাঁম মন। 
প্রিয় ভাবে প্রিয়ে'তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
এতেক বলিয় পরে কহি তার স্থানে। 
দীনছুঃখ দূর কর এবে রতি দানে ॥ 
কামেতে ব্যাকুল মোরে দেখি] যুবতী ' 
আলিঙ্গনে কুলাঙ্গন। দিলেক সম্মতি ॥ 

কিন্ত অভাগার ভাগ্যে নাহি ছিল স্থখ । 
গ্রহ অতি মন্দ তাহে বিধশতা। বিশুখ ॥ 
পুরাইতে যাই ৰাঞ্ণ রমণীর সাত। 
এনন সময়ে দ্বারে শুনি করাঘাত। 
রতি আঁশ দূরে যাঁয় ভয়ে মুচ্ছাী প্রায়। 
দার্দেনী বলিল” হায় ঘটিল কিদায়॥ 
করাবাত করিছেন আপনি ভূপাল। 
এখনি করিবে নু উপস্থিত কীল ॥" 
শুনি রমণীর বাণী সভয় অস্তর। 
বিপদ সাগর ভাবি কম্প কলেবর ॥ 
পলাবার পথ নাই দ্বারেতে রাজন। 
হুঙ্কার ঝক্নার ছাড়ি করিছে গঙ্জন॥ 
না দেখি উপায় কিছু বীচি কি কৌশলে 
লুকাইয়া রহিলাম সিংহাঁদন তলে ॥ 
কপাট খুল্য়1 দিল যুবতী তখন। 
হুতাশন সন তথা প্রবেশে রাজন ॥ . 

র্ক্তবর্ণ ছুই আখি জব পুষ্প প্রায় * 
মশাল লইয়] আগু পাছু খোজা ধায় ॥ 
অবল। রম্ণী ভয়ে কীপিতে লাগিল । 
আনিয়। তীহাকে রাজ। জিজ্ঞাসাকরিল ॥ 
“কুলট? রমণী বল কে আছে হেথায়। 
গবাঁক্ষে আনিয়া কারে রাখিলি কোথায় ॥] 
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শুনিয় রাজার কথ' দার্দেনী অজ্ঞান। 
রহিল নিরব ঠিক কাঠের সমাঁন। উত্তরিয়া তীরে তারে হইল স্মরণ ॥ 
খে'জাকে ডাকিয়া রাজা আজ্ঞাদিলপরে | কোথাগেল বলি প্রিয়? দার্দেনী আঁমার।. 
'দেখকেটা. কোথা আছে লুকাইয়1 ঘরে ॥ : ঝ(পদির পড়িলাম উদ্দেশে তাহার ॥ 
রাজার আজ্ঞার তবে যত খোজা গণ। ঘোর ভত্রঙ্কর নিশি অন্ধকার মর । 

দার্দেনী ছিলনা মনে ভাবিয়া মরণ। 

করিতে লাগিন সবে মম অন্বেষণ ॥ অন্বেষণ করি কিছু দুষ্ট নাহি হয়॥ 
সিংহাসন তন হতে আনাকে অশনিয়া। )ভাবিলামস্থির মৃত্যু হইয়াছে তার। 

| রাজার চরণ তলে ফেদিল টানিয়।॥ রথা অন্বেষণ করি পাবনাহি আর॥ 
রাজা বলে “ওরে বেট? একি ব্যবহার । . ইহ] ভাবি পুবর্ধার্উঠিক্লাম তীরে । 
কেমন সাহস তোর ছুষ্ট ছুরাচার ॥ দার্েনীবিহনে অঁ।খি ভাঁষেখেদ নীরে। 
আর কি ছিল না কেহ পুরাইতে আঁশ1। | আমি হইলাম তার মরণের-ম্ল । 
করিলি রাঁজার ঘরে লম্পটের বাঁসাঁ। এজন্যে হইল মন অবিক ব্যাকুস॥ 
রাজা বলি কিছু মোর ন। রাঁখিলি মাঁন। হায় হায় বিধি শেষে এই কি করিল। 
এ কর্মের প্রতিফল নিব তোর প্রাণ” ॥ আনার প্রেমের দায়ে দার্দেনী মরিল ॥ 
এ কথ বলিল রাজা ভরঙ্কর স্বরে। অবল1 সরল নারী অতি শিষ্টমতি | 
ইন্দ্রিয় অবশ শুনে বাক্যনাঁহি সরে ॥ পরের লাগিয়া! তার হলে] এই গতি ॥ 
ভাঁবিলাম এইবার হইল মরিতে। হাঁয় হয় মরিল সে আমার কারণ। 
ভূপাল তুলিল অনি সংহাঁর করিতে ॥ আমি না] আদিলে তার হতো না এমন॥ 
কাটিতে উঠিল রাজ রাখেনা যখন। হায়রে দার্দেনী প্রিয়ে কোথায় রহিল। 
বুদ্ধা এক নারী আদি কহিল তখন॥ কলঙ্ক জন্মের তরে আমাতে হইল ॥. 
“কিকর কিকর ভূপ সেই বুড়ী কহে] |এইবৰূপ নন1 মত ভাঁবিয়! অস্থির | 
স্বহস্তে নিধন করা উপযুক্ত নহে। উদাস হইল মন চক্ষে বহে নীর ॥ 
কাটিঞ1 কলঙ্ক কেন করিবে আপনি। সহিতে না পারি শোকছাঁড়িলাম দেশ। 
পাঁপিঠের রক্তে কেন ভাষাবে ধরণী ॥  ওদাস্তে বোৌগ্দাঁদপানে চলিলাম শেষ ॥ 
তুল্য পাপী ছই জনভেদ নাই ফলে। পথে চলি আখি ধারা বহে সর্বক্ষণ 
ইহাদিগে যুক্ত হয় ভাষাইতে জলে ॥ নিরন্তর ভাবি তারে নহে অন্য মনণ। 
মংশ্তয আদি জলজক্ত করিবে আহার । | দিবানিশি দে কপনী ভাবিয়া অন্তরে । 
কাঁটিয়1 অকীর্তি কেন রটাঁবে তোমার ॥ | পড়িলাম গিয়া? এক প্রকাণ্ড প্রাস্তরে॥ . 
রৃদ্ধার বচনে রাঁজা দিনেন বলিয়া।:: [চলিতে চলিতে ভান বসিলেন পাঁটে । 
«ইহাদিকে দেও নিয়! নদীতে ফেলিয়ী”॥ রজনী হইল তথ] রহুলাঁম মাঠে ॥ " 
রাঁজাজ্ঞায় খে।জাগণ বন্ধন করিয়।। সম্মুখেতে সবোবর তারপরে গিরি। 
ছাঁদহতে তটিনীতে ফেলিল ধরিয়া ॥ এসব ছাঁড়িলে মিলে মনুষ্যের পুরী ॥ 
অটৈতন্য হয়ে আমি ভানিল।ম নীরে । সেই সরে/বর তীরে রহিলাম শেষে। 
ভাগ্য যে সভার জানি উঠিলাম তীরে | রাত্রিশেষ করিলাম অচৈতন্য বেণে ॥ 
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যাঁমাদ্ধ থাকিতে নিশ হইল শ্রবণ। 
সকাতরে যেন কেহ করিছে রোদন । 

বোধ হৈল নারী এক করিছে চীংকার। 
ছু্লোকে যেন তারে কররে প্রহার ॥ 

জানিতে তদন্ত তাঁর হয়ে উঠাটন। 
ক্রন্দন উদ্দেশে শেষে করিনু গমন ॥ 
কিঞ্চিং দ্বুরেতে গিয়। দেখি এক নর। 
কোদাল লইর মে খু'ড়িছে কবর ॥ 
ক।ঙি জানিবারে তার নিকটে যাইয়া । 
সব কর্ম দেখিলাম বনে ভু লুক ইয়] ॥ 
গহ্লর খনন করি উঠিয়া ব্রার | 
আনিয়। কিদ্রব্য পরে রাখিল তাহাঁয় ॥ 
ক্নেতে অকণোরয় বিভাবরী শেষ | 
গহনর নিকট যাই জানিতে বিশেষ ॥ 
যন্ত্রে সেই স্থান পরে করির। খনন ॥ 
দেখিলন রক্তার্ত অপুর্ধা বসন ॥ 
সেই বস্ত্রে ঢাকা এক নারী দেখি পাছে 
মত প্রায় বোশ হয় শ্বানমা তর আছে ॥ 

বোধ হৈল হেরি তার মনোহর দেহ। 
ভাগ্যবতী হবে কন্যা নাঠিক সন্দেহ ॥ 
বিন্ময় ভাবিয়। আমি কহিলাম সেথা । 
একপ নিষ্ট,র কন্ম কে করিল হেথা ॥ 
ডররান্বা। পাষণ্ড জর নির্দয় হৃদয়। 
ঈশ্বর ইহ“র ফল দিবেন নিশ্চয়, ॥ 
মনেছিল হতড্ঞাঁন হইয়াছে ভার । 
কিছ্ছ সে উত্তর দিল কথাতে আমার 
“শুন হে যবন বুবা তুমি দয়াময়। * 

মোর ভাগ্যে আসিয়াছ উত্তম সময়” ॥ 
দেখ মোর কাটিতেছে তঙ্জায় হদয়। 
বারিদানে প্রাণ রাখ হইয়া সদয় ॥ 
রমণীর বাণী শুনি হইয়] কাতর । 
নিন্মল সলিল আনি দিলাম স্বর ॥ 
সেই বারি পান করি পাইয়া চেতন । 
কামিনী নয়ন তুলি কহিল বচন। 

| “ওহে যুবা দেখি তুমি অতি দয়াবান। 
যতন করিয়। মোর দেও প্রাণ দান । 
শোণিতের ধারাত্তুমি কর নিবারিত। 
অবশ্ঠ ইহার ফল পাইবে নিশ্চিত ॥ 
পাগুড়ি চিরিয়া পটী করি সেই খানে । 
বা(ধিলাম রক্তধার আঘাতের স্থানে ॥ 
(পুনশ্চ কহিল “যদি বাঁচাইতে চাও । 
আমাকে লইয় শীত্ৰ নগরেতে যাও” ॥ 
এ কথায় কহিলাম “শুন মোর বাণী। 
[বিদেশী এদেশে আমি কাহারে না জানি 
(কেনে তে।নায় পাই কিজন্যে আঘাতি 
(“জিজ্ঞাসিলে কিকৰ অজ্ঞাত কুলজ তি” ॥ 
ন| ভাবিও তাতে কিছু (কহিল কামিনী । 
জিজ্ঞাসিলে বলো আমি*তোমাঁর ভগিনী 

ইহ। শুনি যুবতারে ক্ষন্ধে করি ডি | 

রাখিলাম নগরের ভিতরেতে গিয়া । 
বাসী করি তথ এক শরারির ঘরে । 
সানিয়া দিলাম শয্যা শয়নের তরে ॥ 

তদন্তর অক্ত্র বৈদ্য মানি এক জন। 
গুঁষবি সে দিয়, ঘায়ে করিল বন্ধন ॥ 
এক মস মধ্যে ক্ষত হয় উপশম । 
ৰ পুর্ব মত তক্ক তাঁরহইল উত্তন ॥ 

এক দিন তাঁর পর লইয়া লেখনা । 
লিপি এক লিখি মেরে কহিল রমণা ॥ 
“ম্াহারার নামে এক সদাগর আছে। 
ূ এই পব্রননিয়! তুমি যাও তাঁর কাছে। 
মাহান্লর ভবন করিয়। অন্বেষণ। 
রমণীর পত্র তারে করি সমপণ ॥ 

লিখন চুম্বন করি রাখিয়। মাথায়। 

স্পা 

দুই তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিলেক আমায় । 

৷ সেই মুদ্র। আনি ভাড়। করিয়। ভবন । 

ৃ তথ। আসে এই ৰপেখাকি দুই জন ॥ 

আর এক লিপি পরে রমণী লিখিয়া | 

 মাহারার স্থানে মোরে দিল পাঠা ইয়1 ॥ 
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সদাগর চারি থলি স্বর্ণ মুদ্র। দিল। দুই দিন পরে দিয়া টাকা এক থলি । 
হাতে বস্ত্রাদি ভৃত্য খরিদ করিল ॥ ভি যুবতা মেরে কহে “শুন বলি ॥ 

দুই জনে থাকি যেন সহোদরা ভাই। ৃ পুনরায় যাও তুমি সাধুর দোকানে । 
দেশস্থ সকল লোকে মনে করে তাই॥ আরো বস্ত্র আন গিয়। এই মুদ্রা দানে 
ছিল এ রমণী কপে অতি মনোহারী। কিন্ত সাবধান তুনি দর না করিবে । 

দার্দেনা প্রিয়ারে তরু ভুলিতে ন। গ্রারি॥, যে মুল্য চ!হিবে সাগু তাহাই ধরিকে”। 
সেকপ হৃদয় মধ্যে সদা বিদ্যমান । সাধুর দেকানে আমি যাই প্ুনর।|য়। 
তাহাতে সদাই সন সদাতার ধ্যান॥ |বহৃমূলা বস্ত্র সধু আমকে দেখ য়। 
নব প্রেমে বশীভূত না হইয়া আর। ভাল বস্ত্রলইলাম বাচনি করিয়।। 
যব যাব কভিলাম ছুই তিন নার । সাধুকে দিল।ম দাম থলির়। ধরি ॥ 
কিন্দ সে কুরঙ্গ নেত্রা করিয়া বিনয় | স্বভা [ব দেখির। সাধু বিশ্ময় হইল । 
কহে কেন এত শীত্্ যাবে মহাশয় । ।আক্কাদ করির। মে।রে পশ্চাং কহিল। 
তোমার করিতে ভাল অভিলাষ আছে । 'ক্কপ। ঘদি কর তলে করি নিবেদন । 
কে আমি চিনিৰে কন্ম সিদ্ধিহলে পাছে।। আমার আলরে কলা করিৰে ভোজন ॥ 
অপেক্ষ। করিয়। তুমি কর উপকার । |আগনন যদি হয় ক্ুতার্থ হইব । 
পুর্ণ হবে মনোরথ পাবে পুরস্কার ॥ আমি তরেকহিল।ন অবশ্য আসিব ॥ 
এ কথায় রহিলাম পরে দিন কত। ।রমণার স্থানে গিরা কতিলে রুস্তান্ত | 

দয়। ভাবে যাহ! করি শিল্দ ইচ্ছানত॥ আহ্লাদিত হয়ে বরে যাইবে এন্ান্ | 
আকিঞ্চন করি সদ1 জ।নিতে 1 শেষ। | (ভোজনাস্তে তারে.পরে কর নিমন্রণ | 

কি নিমিত্তে কে করিল নারীর বিদ্বেষ॥ !পরম্ব এখানে আমি করিবে ভোজন 
কিন্তু সে কামিনী নাহি কহে বিবরণ | | শুনিয়া একথা অনি ভাবে বুঝিলান। 
জিড্ভাসিলে কথা ছলে হয় অন্যমন ॥ নারীর গোপন কোন আছে মনস্কাম | 
এক দিন কহে ধনী স্বর্ণ তোড়া দিয়1। ূ পরদিন সাধুগৃহে হয়ে উপনীত । 
নামারণ সাধু গৃহে যাও ইহা নিয়া॥ ;আহারাদি করিলাম অতি আনন্দিত ॥ 
তাহার নিকট তৈতে বসন লইরে। বিদায়ের কালে তারে বহু সমাদরে। 
ষে মুল্য চাহিবে তি] অবিলম্বে দিবে ॥' নিমন্ত্রণ জানা ইর1 অ।সিলাম ঘরে ॥ 
এত শুনি যাই যখা নামধরণ থাকে । পরদিন সদাগর পরা সময়ে । 
বসন কিনিব আমি কহিলাম তকে ॥ | আসিল একাকিমাঁত্র আমার আলয়ে। 
বিবিধ প্রকার বস্ত্র সাধু দেখাইল। (সমাদরে সদাগরে করে ধরি লয়ে । 
তারমধ্যে ভিনথ।ন মনোজ্ঞ হইল ॥ ৃ ভোজন করিতে বলি একত্র উভয়ে ॥ 

ষে মুল্য চাহিল সাধু দিলাম গণিয়া। :কৌতুকেং স্থখে মদ্যপান করি। 
আসিলাম শিষ্টাচারে বিদায় লইয়] ॥ [দিবস বিগত পরে আগত শর্ধরী 
নারীরে দিলাম আনি বসন যখন । কিন্ত রামা আদিল না একত্র ভে।জনে 

কোন কথা না কহিল আমাকে তখন ॥ ' দেখা নী করিয়া! ঘরে রহিল গোপনে ॥ 
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অনুমতি ক্রমে তার, সাধুরে লইয়া। 
আনণোদ প্রমোদ কটি উভয়ে বসিয়া ॥ 
গৃহে যাইবারে সাধু আকিঞ্চন করে । 
যাইতে না দিয়া ত তারে রাখিলাম ঘরে॥ 

রহস্য কৌতুকে দেহে করি স্থরাপ'ন। 
এইবপে অর্ধরাতরি হয় অবসান ॥ 
করিয়া বিচিত্র শয্যা সাধুর কারণ । 
আমি গিয়া করিলাম স্বস্থানে শয়ন ॥ 
তন্দ্র।নীত্র আনিয়াছে অসিল কপসী। 
এক হস্তে বাতি জ্বলে অন্য হস্তে অসি॥ 

নিদ্রাভঙ্গ করিয়। সে কহিল আমার । 
“হেদে দেখ নখনারণে আসিয়। হেথায়॥ 
হইয়ছে হত প্রাণ বিক্ষত শরীর । 
উত্তাশ ভিন্দিয়। ভূমে পড়িছে রুধির ॥ 
চমকিয়। উঠিলাম নারীর কথায় । 
হর করি চলিনান সাধুর তথা ॥ 
শয়ন মন্দিরে গিয়। দেখিলান পরে। 
রুক্তময় মৃত দেহ পালক উপরে ॥ 
রনণীকে কহিলাম “একি সর্মন।শ | 

করিলে নিষ্ঠর কম্ম কিছু নাহি ত্রাস। 
বলদেখি কি কারণ সাধুরে বপ্লিলে। 
মোরে কেন দোষ দিয়া এবাদ সাধিলে' 
যুবতা কহিল “কেন কর তিরক্ষার। 
শুনিলে. সকল কথা হবে চমত্কার ॥ 
বিশ্বাস ঘাতক সাধু তাহাভো জান না। 
তারে হত্যা করিয়াছি তাহ কি ভাবনা 
যেমন ছ্রাক্সা সেই তাহে বধ খাটে । 
এই মোরে মারিয়া পুতিঘ়াছিল মাঠে ॥ 
বিবরণ শুন বলি না করিয়1 রোষ । 

শুনলে কখনো মোর কহিবেন। দোষ ॥ 
এই রাজ্যে যেই রাজা করেন বসতি । 
তাহার তনয়? আমি জনক নৃপতি ॥ 

পারস/ হাতহাস | 

তাহারে হেরিয়। মন হইল চঞ্চল । 
হৃদয়েতে সঞ্ধারিল অনঙ্গ অনল ॥ 
প্রেম নল দীপু হদে দেখিয়? তখন | 
মনে করি মদনেরে করিব দমন ॥ 

আমি রাজকন্যা সাধু অযোগ্য আমার 
এই মন ভাবি কামে করিব অংহার ॥ 
কিন্ত মিথ্যা অভিমান রক্ষান1 পাইল । 
কাঁমশরে ক্রনে তনু অশক্ত হইল ॥ 
নন ছুঃখে নান। রোগ হইল আমার। 
ভাবিলান বুঝি আমি মরি এই বার ॥ 
ভাগ্য ভাল বিচক্ষণ] ধারী মোরছিল। 
ক।কি দিয়! জিজ্ঞামিয়| সব কথা নিল ॥ 
যাতনা দেখিয়। দয় ধাত্রীর হইল । 
ঘুচাৰ তে।নার ছুঃখ আপনি কহিল ॥ 
এক দিন নারীবেশে সদাগরে পরে। 
আনিয়া রজনীযোগে দিল মোর ঘরে ॥ 
৷ রতিরপে সারা নিশি দুইজনে থাকি । 

দিনে তারে ছদ্মবেশে লুকাইয় রাখি) 
দিবস রজনী করি রজনী দিবস । 
এইবপে কতদিন হয় প্রেম রস ॥ 
অপর সাধুরে ধাত্রী নারী সাজাইয়া। 
পুরী হতে নিয়া যায় বাহির করিয়া ॥ 
মধ্যে মধ্যে সদাগর নারী বেশ ধরি 
আনিয়া আমার সঙ্গে পোহার শর্ধরী ॥ 
এক দিন্পসাক্ষা২ করিতে সাধু সনে । 
গোপনে নিশিতে যাঁছ তাহার ভবনে । 
কপাট খুলির] ভূতা জিজ্ঞাসে আনার। 
কোথাহতে আপিরাঁছ কি জন্যে হেথায়। 
বলিলাম নারী আমি বাস এই দেশে ॥ 
আসিয়াঁ,ছ হেথা তব প্রভুর আদেশে ॥ 
ভৃত্য বলে কল্য ভুমি আমিও এখানে । 
অদ্য আছে প্রভূমোর অন্য নারী সনে॥ 

এক দিন স্মান হেতু পথেতে আনিয়া ।' বিদ্বেষ হইল মনে একথা জানিনা । 
দেখিলাম নামারনে দোকানে বসিয়। ॥ ক্রোধকরে যাই ধরে বাধা না মানিরা ॥ 



পারস/ ইতিহাস । ১৪ 
শিস সস পপ পো পাপে পাপ 

সত সপ পপ প্লাস প রিড 

দেখিলাম সাধু এক রমণী সহিত।  অন্ুমান করি তুমি শক্রকে মারিতে। 
করিতেছে প্রেনালাপ সুরাতে মৌহিত॥ | অসম্মত না হইবে প্রশংসা করিতে ॥ 

দেখিয়া বিষম রাগ সহ্য না করিয়া । রজনী প্রভাঁত। হলে ভুই জনে বাব । 
যথোচিত মারিলাম নারীকে ধরিয়া ॥ সকল কাহিনী গিয়া জনকে জানাব ॥ 

চরণে পড়িয়া সাধু করিল মিনতি । [পিতার আমার প্রতি আছে অতিন্সেহ। 
শপথ করিল আর ন। হবে এমতি ॥ করিবেন ক্ষমা তিনি নাহিক সন্দেহ ॥ 

সাধুর বিনয়ে ক্রোধ করি স্বরণ | তোমাকে দিবেন রাজা বহু সংখ্য ধন। 
তখনি ছুজনে গ্ুনঃ হইল মিলন ॥ (নাহবে পিতার তাহে সঙ্গ,চিত মন॥ 
সমাদরে সদাগর লইয়। আমায় । | শুনিয়। নারীর কথ কহিলান “তাই। 

ন[নবিণ স্থুর। আনি ভক্ষণ করায় ॥ বাচিয়াছ সেই লভা অর্থ নাহি চাই। 
অতিশয় পানে আমি অধীর যখন । 
আবিশ্সাপী বুকে ছুরী মারিল তখন ॥ 
শরারের নান। স্তনে আঘাত করিল । রঃ ইলে তুমি মোরে বিশ্বাস ঘা তকী। 
মদ্ছগতা মত্যু প্রায় জ্ঞান নী রঠিল ॥ [তোমার কাতণে আমি হলেম পাতকা। 

মর্রিয়াঞ্ি বোধ করি ঢাকিয়া বন্ত্রেতে। গ্রথমে উচিত ছিল বলিতে আমায় । 
নগর বাহিরে যায় লইয়] স্কজেতে ॥ করিতাম তবে ত।রবিশিষ্ট উপ।য়॥ 
আমাকে পঁঁতিয়] শাধু আইল যে স্থানে ।, ইহ। বলি পরিতাগ করিয়। নারারে । 
অঙ্গেষণ করি তুমি পাইলে সে খানে ॥ (সেই দণ্ড চলিলাম নগর বাহিরে ॥ 

এই মাত্র খেদ কিন্ত রহিল আমার । 
আপনি দিয়াছি তারে অস্ত্রেভে তোমার ॥ 

যখন করিতেছিল কবর খনন | (বোগদাদ দেনে যায় সাধু কয় জন। 
একনার হয়েহিল তখন চেতন ॥ | করিলাম ভাহাদের হিতে গমন ॥ 

কহিলাম কতমত করিতে মাজ্জন! । | উত্ত বয়। সেই দেশে হয় মহা ক্রেশ। 
কিন্ত না শুনিল শঠ আমার প্রান ॥। এক স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র সঙ্গে ছিল শেষ । 
দয়] মাত ন| হইল বলিল আঁনায়। ফল কুল গঞ্ধাবস্থ কিনি তাই দিয়া॥ 
জাবন থাকিতে গেরে রাখিব তোমায় ॥ ফিরিয়া বিক্রয় করি সেই সব নিয়া ॥ 

বাহার নিকটে আমি দিল/ন লিখন । এক স্থানে বনু লেক সুর। পান করে। 
নুপতির সদাগর হয় সেই জন ॥ (লই আমার দ্রব্য মনে যাহা ধরে ॥ 

দুর্দশার বিবরণ জানাইয়। তায়। করিতাম 4পকারে যাহ। উপাহ্জন | 

লিখিয়াছিলান কিছু খরচ পাঠায় ॥ (তাহ (তে হইত মোর ভরণ পোষন ॥ 

আরে? আমি লিখি তারে করির] বারণ। এক দিন ফন কুল নি1 চাঙ্গারিতে। 
কাহাকেও ন।'কহিত মোর বিবরণ ॥  |আসিয়াছিলান তথা বিক্রর করিতে।॥ 
তোমাকেও বলি নাহি করিয়া প্রকাশ | (সকলের কাছে নিয়] বেচিলান তাই। 
যে পর্যন্ত হয় নাই পুণ অভিনাষ ॥ রুদ্ধ এক ছিল তথা দৃষ্টি হন নাই ॥ 
ভাঁবিল।ন যদি তুনি এসব জানির]। ডাকিয়। পগ্রাচান বলে “সর্ব ঘ বেচিলে | 
পাছে ভারে মোর কাছেনা দেও আনিয়1' আমার নিকটে দ্রব্য কেননা আনিলে॥ 

রাহা রাররারা/:০,. ০৯৪ ই 

গ 



১৮ 

পেস পপ সস পপ পাদ পপ শশার 

বিশিই নফিক ২ আমি করিলে কি রা | | 
শক্তি নাই করিতে দ্রব্যের মূল্য দান 
তারে আমি কহিলাম বিনয় বচন । 
দেখি নাই অপরাধ করিবে মোচন ॥ 
এবে যাহ। ইচ্ছ। কর করহ গ্রহণ | 

বিন মুল্যে দিৰ তাহ লইব না পণ ॥ 
দিলাম বৃদ্ধের কাছে চাঙ্গারি রাখিয়া । 
আত। কল লইলেন পসর। খুলিয়1॥ 

নিকটেতে তার পর বনাইয়। তথা | 

জিদ্ঞাসিতে লাগিলেন সব তত্ব কথা ॥ 
কে তুমি কোথায় বাস কিব। নাম ধর। 
আমি বলি “মহাশয় ভাহে ক্ষমা কর ॥ 
কাল বশে ত্রঃখ সব আছি পাসরিয়া। 
ভাবিলে সে ছুঃখানল দদ্ধ করে হিয়া ॥ 

শুনি বুদ্ধ আর ন। সে কথ] জিজ্ঞাসিল | 
অন্য কথ। নিয় গল্প করিতে লাগিল ॥ 
দশ স্বর্ণ মুদ্ী মোরে দিয়া তার পরে। 
উঠিয়া সেখান হতে চলিলেন ঘরে ॥ 
পাইয়। অধিক মূল্য ভাবি চমৎকার | 
এত যে দিলেন মোরে কি ভাব তাহার। 
ভাগ্যবন্ত খরিদাঁর ছিল যত জন। 

কেহ নাহি দিত এক স্বর্ণ মু পণ ॥ 
বির্ুয় করিতে পুনঃ গিয়া পর দিন । 
দেখিলাম সেই খানে আছষে প্রবীণ ॥ 
চাঙ্গারি তাহাকে আগে দিলাম খুলিয়া । 

প্রাচীন সুগবি কিছু লইল তুলিয়। ॥ 
দি বসাইয়। অতি টি ূ 
পুরনর্ধার পরিচয় জিদ্ঞাসিল মোরে ॥ 
বার বার উপরোধ ছাঁড়ান না] যায়। 
কি করি সকল কথা কহিলাম তায় ॥ 
আদ্যন্ত ব্ুন্তান্তসব কহিতে তাহাকে । 

সমস্ত শ্রনিয়। বুদ্ধ বলিল আমাকে ॥ 
সঅদাগরি করি আমি বশরায় ধাম। 
ভালবপে জানি তব জনকের নাম ॥ 

| 

ূ 

। আনাই 
| পরম আনন্দে আমি থাকি সেই স্থান। ূ 
ৰ ৃ 

ূ 

র ৰ 
| 

পারস/ ইতিহাস | 
শশী ৮ শশা টিপ্িিশ িল 

সন্বাঁদ শুনিয়া ছুঃখ হইল জং অপার । 
ন্েহের আপার তুমি হইলে আমার ॥ 
সন্তান সন্ভতি বিধি দেন নাহি মোরে। 

সম্ভব না হয় আর হইবেক পরে ॥ 
পুত্রৰপ ভাবি আমি দশনে তোমার । 

অদ্যাবধি পোষ্য পুত্র হইলে আমার ॥ 
অভএব ছুখাঁনল করহ নির্বাণ । 
হৃদয়ে ছুঃখেরে আর নাহি দিবে স্থান 

। আব্লিজ হতে আমি বহু পন ধারা । 
আমি গতে হবে তুমি সর্ব অধিকারী । 
শুনিয়া বুদ্ধের বাক্য আনন্দিত মন। 

নমস্কার করিলাম ভাহাকে তখন ॥ 
পসরা পুর্ণিভ দ্রব্য রাখাইয়। পরে। 
আমাকে লইয়া সাঁধু চলিলেন ঘরে ॥ 
মনোহর পুকী মন্যে থাকে সদাগর। 
আমা.কও সেই খানে দিল এক ঘর ॥ 

নিঘুক্ত করিল দাস সেবন কারণ । 
1 দিল পরে উত্তম বসন ॥ 

মনে করি যেন পিতা আছে বঞ্মান ॥ 

কিছু দিনে বাণিজে/র ড্রব্যাদি বেচিয়া। 
। অসিলেন বশরার আমাকে লইয়া ॥ 
৷ পুর্নের বাকবগণ ছিলেন ঝাহারাঁ। 
চমত্কার ভাবে মম সৌভাগ্য তাহারা। 

যাহারা নগর মধ্যে শ্রেঠ ধনা মানী। 

পোষ্য পুত্র করিয়াছে করে কানাকানা। 

সদ। আমি থাকি সেই বৃদ্ধকে হুষিয় | 
আচরণ দৃষ্টে তু আমাকে পোষিয়া 
কহিতেন সদ1 « শুন আবল-কাসম। 
ভাগ্যবশে পাইয়াছি তেমাকে উত্তম ॥ 
পুর বিনা নানা দুঃখ শেষ অবস্থায় । 

ঘুচিল সে দুঃখ সব পইরা তোসার ॥ 

এই কথ | ৰার বার কহিতেন কত। 

আমি সেবা করি তারে সন্তানের মত ॥ 



পাঁরস/ ইত্ফাস ] 
০৮ পাত পিপি পতি প্লাগ পালা চা ৫ 

একারণ ছাড়িয়া সকল বধ বগে। 
থাকিতাঁম অহ রহ সাধুর সংসর্গে ॥ 
ইতি মপো পীড়িত হইন সদাগর। 
দেখিয়া নিথুক্ত করি বৈদ্য বহুতর ॥ 
কিন্য তণ কাল পুর্ণ পীড়া বৃদ্ধি ক্রমে । 
নহে হর উপশম গুষপের ক্রমে ॥ 

কাল উপস্থিত সাধু বিচার করিয়া। 
কহিল আমকে পরে নিকটে লইয়া ॥ 

« দেখ পুত্র এই মোর অন্তিম সময় । 
কহিব তে'মাকে এক গোপন বিষয় ॥ 

করির ছি জন্মাবধি যাহ] উপাজ্জন। 
সংস'রের পক্ষে তাহা হয় বিলক্ষণ ॥ 

কি আছে যেইউধন পুর্বের সপ্ত । 
ভাতার নিকটে ইহ কেবল কিঞ্চিত ॥ 
এপ এম্খন্য আছে গোপন যথায়। 

বলেতৈছি তাহ] আমি এখন ভোমায় ॥ 

কোন কালে কোথ। হতে হয় এত ধন। 

জানি নহি উপাঙ্্জন করে কোন জন ॥ 
শুনিয়ছি পিতামহ আপনি থাগ্সিয়া। 

মু্ু কালে দিয়! যান জনকে ডাকিয়া ॥ 

পিভ। মৃত্যু কাল 

দিতেছি সে ধন সব এখন ভে'মায় ॥ 
পরামশ বলি কিন্চ শুনরে সন্তান । 

স্বভাবতঃ হও তুষ্ষি অতি দয়াবান॥ 
হাতে তলে এভ ধন প্রত্বল দেখিয়া । 

করিবে অনিক ব্যয় যন্ত্রে ন। রাখিয়া ॥ 

বাঞ্চনীয় বটে হও দয়ালু স্বভাব । 
যদ্যপি ত'হ!তে হয় বিপদ অভাব ॥ 

কিন্ত বহু দান হবে বিনাশের মুল । 

বিলক্ষণ দেখিতেছি নাহি তায় ভুল ॥ 

ধনেতে রাজার মনে ঈর্ষ| বোধ হবে । 

অথবা উজীরগণ পড়িবেন লোভে ॥ 

গুপ্ত ধন পাইয়াছ সন্ধান পাইবে । 
ছলে বলে লইবাঁরে অবশ্য চাহিবে ॥ 

পল সিটি তিশা »_শ্ীশিশীশপিশী 
শিস তিশা 7 ্শীশী শী স্পা শী শিস পিসি 

' অতএব শুন পুত্র এই যু্তি সাজে । 
| চলিবে আমার মত ব্যবসার কাদে ॥ 

নতুবা বিপদে পড়ে হারাবে জীবন । 
। ছুখ মুন হবে তৰসুখ-কর ধন ॥ 

। অঙ্গাকার করিনান রৃদ্ধেত কখায়। 
' ভবে তিনি কহিলেন ভাগার যথয় ॥ 
। পরেতে পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হলেন যখন | 
(পাইলাম আমি তীর যত সব ধন ॥ 
এক দিন ভাগারেতে দেখিয়া এশ্বর্য । 
 কহিতে বা পাবি খত হলেম আশ্চর্য ॥ 
। যদিও প্রচর পন কর নিতা নয়। 
তখপি করিতে সাম। আনুঃ শেষ হয়।॥ 

। ম্দাপি জাবনাবপি দেই ডুই করে। 
। তথাপি না হয় শেষ এত আছে ঘরে ॥ 

ৰ ভাব্লাম এহ ধন সঞ্চন থাকিতে। 
. অন্তচিত যুক্তি দান না করি রাখিতে ॥ 
অতিথিরা এই ধন যদি ন। পাইবে । 
| তবে কিসে ভাগাধর তাহার। কহিবে ॥ 

। অতএব অঙ্গাকার না করি পালন । 
ৃ করিলাম আরস্ত করিতে বিতরণ ॥ 

দেখি দিলেন আনায় |: দীন দরিদ্রের প্রতি দ্বার অবারিত। 
। ষে আইসে সেই যায হয়ে আনন্দিত ॥ 

 বশরা নগরে হেন নাহি কোন জন। 
। ৷ কহিবে কখন মোর লর নাহি ধন ॥ 
অতিশয় ধন দান দেখির| আমার । 
্ নগরস্থ লোক সবে ভাবে চমত্কার ॥ 

কেহ বলে বশরার রাজার ভাণ্ডার । 

প(ইলেও পরিভোষ হয় নাআমার ॥ 

ঃ কেহ বলে পাইয়াছি অন্তলিত ধন। 

। কেহ বলে পুনঃ ছার খাকের লক্ষণ ॥ 
। এইবপ কান। কানী করে সর্বজন । 

| কিন্ত দেখে হাস নহে বৃদ্ধি বিলক্ষণ ॥ 
| গুপ্ত ধন পাইয়াছি তুলিলেক রব । 
ূ সমস্ত নগর মণ্যে উঠিল গুজব ॥ 



২০ 

্াসিীসপপ পপ পপ সপ 

পারস/ ইতিহাস ! 

আসিতে লাগিল লোভে যত লোভিগণ। | অতএব সেই অংশ ভূপতিরে দিয়া । 

কোথা না রহিল আর দরিদ্র কৃপণ ॥ 
এক দিন কোতয়াল আপি মোর কাহে। 

“বলে দেও দেখা ইন পন কোথা আহে ॥ 

তব বদান্যতা এত থে ধন হইতে। 

আপিয়াছি রাজদ্ুুত তাহাই লইতে” ॥ 
ক্োটালের বাক্যে ছাড়ি ঘনং শ্বান। 

| বদনে না সরে বাশী ভাবি সর্বানাশ | 
দ[রোগা একপ দেখে বুঝিল নিশ্চয় | 
হয়েছে গুজব যাহা মিথ্যা ভাহ। শয় ॥ 
অতএব নজআভাবে বলিল আমায় | 

“আবল-কাসম চিন্ত) কি লাগি ইহায় | 
আমরা রাঙ্জার দাদ লোভের অধান। 
সেই জন্য আসিয়াহি এই এক দিন ॥ 

| গ্রহণের মোৌগ্য মুদ্রা কর মোরে দান । 

| কিরিয়ী না চাঁৰ আর করিব প্রস্তান? | 
একথা শুনিবা মাত্র ঘুচিল বিষাদ । 
কহিলাম কত দিলে হইবে আহ্লাদ ॥ 

ভোগ কর অবশিষ্ট চারি অংশ নিয়া” ॥ 
একথাদ্র বুঝাগেল মন্ত্রওর মনস্ত | 
অভিপ্রায় লইবেন আপনি সমস্ত ॥ 
করপুটে কহিলাম মন্ত্রার নিকটে | 
“গুপ্ত ধন পাইয়াছি ইহ সত্য বটে। 
কিন্। নাহি শ্রকাশিৰ সেবন যথা । 
সহত্র খণ্ড করিলে আমায় ॥ 

তবে যদি মে।রে নাহি কর্ গ্রাণ হীন । 
সহজ সুবণ মুদ্রা দিব প্রতি দিন ॥ 
এ কথা শুনিয়1 মন্ত্রা হয় আনন্দিভ। 
লেক পাঠাইর1 দিল আমার সহিহ ॥ 
তাহ'রে ভাঙারী ত্রিশ হাজার গণিয়। | 
প্রথম মাসের জন্য দিলেক আনিয়া ॥ 

অনন্তর মন্্রীবর মনে নি করিল | 
মোর গুণ ধন কথা রাজারে বলিল ॥ 

আরো জান।ইল মোর প্রতিজ্ঞা ষেমন। 
দেখবেন] কারে ধন থাকিতে জীবন ॥ 

| দারে।'গ। বলিল “দি করিলে জিজ্ঞাসা ।। একথায় নরপতি বিস্ময় হইয়া । 
প্রতিদিন দশ স্বর্ণ মুদ্রা করি আশা ॥ 
কহিল।ম দশ মুদ্রা অভ্যল্প হইবে । 
প্রতাহ শতেক ন্বর্ণ মোহর পাইবে ॥ 
কোভয়ীল আনন্দিত একথা শুনিয়া | 
বলিল আমকে অতি বিনয় করিয়া ॥ 
“হজার২ তব বাড়,ক ভাণ্ডার । 

হাজ্যমখে দিজ্ঞাসিল মোরে ডাকাইয়ী ॥ 
“কেন যুবা বল দেখি জিজ্ভাসি তোমায় 

ধনাগার দেখাইতে অনিচ্ছা সবায় ॥ 
বাসন আমার তব দেখি গুপ্ত পন। 

বিজাট তোমার তাজে না হবে কখন ॥ 
আনি সারে কহিলাম শুন মহাপাল। 

বিদ্ন নাহি দিব আমি কহিলাম সার” ॥ | আপনার পরমাযূও হৌক দীর্ঘকাল | 

একথা কহিয়া ধন লইয়া ভখন | 
বিদায় হইয়া গৃহে করিল গমন ॥ 
কিছু দিন পরে মোরে মন্ত্রী ডাকা ইল। 
সনাদরে বসাইয়। জিচ্চাসা করিল ॥ 
“গোপন এশ্বধ্য নাকি পাইয়াছ তুমি | 
ভালঙ তুগ্ু তাহে হইলাম আমি ॥ 
কিন্চ জান সে ধনের পঞ্চমাংশ বাতা । 

ধন স্তন দেখাব ন। প্রতিজ্ঞা আমার । 

অতএব না চাহিবে দেখিডে ভাশার ॥ 

যদি চাহ দিব আমি তোমাকে আনিয়া 
দ্বিসহজআ স্ব মুদ্রা প্রত্যহ গণিয়া ॥ 

কিন্দ বাঞ্ণ সিদ্ধি যদি ইহাতে না হয়। 
(ভবে মোর প্রাণ দণ্ড কর মহাশয় ॥ 
ইহা শুনি নৃপবর নয়ন সঙ্গেতে। 

শজ্রেলিখে নৃপতিকে দিতে হয় ভাহা ॥|জিজ্ঞাসিল মন্দিবরে কি বলি ইহাতে ॥ 



পারস/ ইতিহাস | ২১ 
শি শিপ ও পাপ সপ পিট শশী শসা শপে পি ্পো্সিশিিিশিসপী ৯ শশী পপ 2 এশা শাশশীলাীশিশ 

উক্গার বলিন প্রভু করি নিবেদন। ৷ অতএব প্রতিজ্ঞায় মহ। ভয় বটে । 
যুব] যাহ। দিতে চার করুন গ্রহণ ॥ কি জানি ইহাতে পাছে বিপরীত ঘটে ॥ 
স্বচ্ছন্দ থাকুক যুব। আপনার স্থখে। | ' যাহা হৌক বিশ্ব! টি তোনার কথায় । 

তেমন দিবেক বাহা বলিগাহে মুখে ॥: অবশ্য লইয়া যাব ভাগার বথায় ॥ 
উদ্দ:তের পরানশ নৃপতি লইয়]। যুবার বচনে রাজা ও তখন। 
আলিঙ্গন দিল মোরে সপ্ন হইয়া ॥ ৷ ননোরথ পুর্ণ ভবে করহ এখন ॥ 
। এই বপে দেই আমি বংসর বৎসর । 1 আবল-কাসন বলে শুন মহাশয় । 
ৰ একাদশ লক্ষ ফোন হ।জার মোহর ॥ "স্থির হও উনার কর্ম ইহা নয় ॥ 
(বিবরণ কহিলাম শুন মহাশয় কিন্তুর নিকর পরে মোহিলে নিদ্রায় । 
এখন উচিত নহে করিতে সংশয় ॥ ৃ ৮০ ভাগারে শিয়া দেখাব তোমায় ॥ 

ই কুপে নৃুপতিকে বুঝাইয়া পরে । 
নি আলোক অআ.নিতে আনজ্ঞাকরে॥ 

আতএনস করিয়াছি যে সব প্রেরণ”। 
রুপাকরি লবে তাহা নাকি হেলন ॥ 
প্রস্তান সমাপ্ত যদি হইল ঘুবার। | শুনিয়। কিঙ্গরগণ কড ক্ৃত্য মানে। 
ভাগু।র দশশনে স্পজ। জন্সিল রাঙ্জার ॥। আশিল সুগন্ধ বাতি দস শামাদানে । 

নুপতি কহিল“ ধন শুনিয়া তোনার। ( কুপতিরে নিক) যুবা উঠিয়া তখন । 
অভ্যন্ত অশ্চয্য বেপুহ ইল আমার ॥ | অপ্ুর্ক শয়লাগ।রে বরিল গমন ॥ 

কিন্ত সদ। বিতরণে নাহি হর ক্ষর | সেই স্ত।নে সদাদরে রাখি নৃুপবরে | 

একথ। আমার মনে কু নাহি লয় ॥ শয়ন করিতে গেল আপনার ঘরে ॥ 

তবে মদি কুপ। করি দেখাও ভাগ র। সত ভূগালের জামা মোড়। খুলি দাসগণ । 

দেখিলে সংশয় দুর হইবে আনার ॥. । হনিয়| পালঙ্ষেপরি করায় শয়ন ॥ 
শপথ করিয়া বলি করিলে প্রভান্। সুগ্ি মে।মের বতি বানাইয়া পরে । 

শন্যার নিকটে রাখে ক স্থানান্তরে ॥ 

শুনিগ। ভাব্যি। কহে বণিক কুনার | ভাবনায় ভূপতির শিদ্রানাহি হগ্ন। 

“বাসনা হইক্র হব*্হেরিতে ভাঙার ॥ 1 ক তণে দেখিবেন গুপ্ত দনালয় ॥ 

বদাটিত ন1 হইবে ইহাতে বাতায়» ॥ 1 
| 

ৃ 
তোমার কথায় কিন্ত সন্তপিত মন | 1২ 

ৰ 

] 

ভাগার এ পাব আমিলে আবল। 
টা এবিষয়ে শিদাকণ পণ ১)! নিদ্রা! নাই শুপভতির ভাবনা কেবল ॥ 

দা বনে“চিস্তা ভুলি নাকরিও ত তার। [অন্ধ ১৭ যুবা বাক্য অনুনরে। 

বে কেন না হয় পণ করিব স্বীকার । আপনি সানির তথা ডাকিলরাদারে ॥ 

একথা শুনিয়া বলে বণিক নন্দন বিলন্ব ন। কর আর উঠ মহাশয় । 
করিব ভোমার তবে নয়ন বন্ধন ॥ (নিদ্রিত সকল প্রাণা উত্তন সময় ॥ 
আচ্ছাদন বন্ত্র আদি না রহিবে মাতে | যদি পার পুর্দমহ প্রতিজ্ঞা রাখিতে । 

নিতে না পারিবে কোন অস্ত্র শক্ত হাতে। ৃ তবে মোর সঙ্গে চল ভাশার দেখিতে | 

আমি যাৰ সঙ্গে তব ভাক্ষ অনি নিয়া । হৃুপতি বলেন “তুমি নিয়া চল তবে । 
| ব্যত্যয়ে করিব হত) সেই অস্ত্র দিয়া ॥ : আমার শপথ কভু মিথ্যা নাহি হবে ॥ 



ইহ পারস/ ইতিহাস । | 

বন্থমভী আদি স্বর্ণ যাহার সুজন । এই ষে প্রশস্ত কৃণ্ড দেখিতেছ কাছে । 
তাহারি শপথ করি না হবে লঙ্ঘন” ॥ | ইহাতে নির্ণয় নাই কত স্বর্ণ আছে ॥ 
শুনিয়। রাঙ্গার কথা যুবক তুরায় । অদ্যাপি অঙজ,লী ছয় কমে নাহি যার। 
আপনি উদ্যোগী হয়ে বসন পরায় ॥ ইহাতে কি মনে লয় ক্ষয় ভবে তার ॥ 
নৃপতিতর দ্রই চম্ষ করিয়া বন্ধন । স্বর্ণাধার দেখি পরে কহে নৃূপবর | 
মিনতি করিয়া কহে বণিক নন্দন ॥ সম্পত্তি অধিক বটে নহে স্থির তর ॥ 
বিশ্বাসের পাত্র ভুমি বট মহাশয় । আবল বলিল ক্ষয় হলে এই ধন। 
'তপাপিও রিল ইহ। যুক্ত হয় ॥ আর এক পাত্রে হস্ত করিব অর্পণ ॥ 
বাদ্ধিতে তোমার চক্ষু মনেনাহি লয়। এত বলি ধনপতি লইয়| রাজ।তর। 
কিন্ত কি করিব দেখ ন। করিলে নয় ॥ অন্য এক ঘরে যায় ধন'দেখিবারে ॥ 
রাজ] বলে উচিত হইতে সাবধান । প্রবেশ*করিবা মাত্র সেই রমা ঘরে । 
এতে কোন অপরাধ নাহি করি জ্ঞান ॥ হেরিয় হরিষ রায় হইল অন্তরে ॥ 
একথ। শুনিয়। যুবা নৃপতিকে নিয়া । প্রথম কুঠরি হাত হয় হেনজ্ঞান। 
অপোঁভাঁগে চলিলেন গুপ্রু শিড়ি দিয়া ।; এঘর অধিক রস্য আরো দীগুম।ন ॥ 
বাগানেতে বক্র পথে ঘুর (ইয়। তারে। স্থানে ২ শোভা পায় শোভিত আসন । 
উপনীত হইলেন ভাওারের দ্বারে ॥ মণ্ডিত স্বর্ণ বন্ত্রে অতি সুশেভন ॥ 
প্রস্তর করিয়। মুক্ত প্রবেশিয়। তায় । ঝুলয়ে ঝালরে মতি কিব1 তার শোভা । 
অপ্রশস্ত স্থড়ঙ্গেতে ছুই জনে যায় ॥ 'হীরায় খচিত তায় অতি মনেলোভা। ॥ 
অন্ধকারে দেই পথে গিয়। কিছুপর | অন্য যে পাষাণ পাত্র দেখে সেই স্থানে 

সম্মুখতে পাইলেন বড় এক ঘর ॥ স্বর্ণাধার হতে কিছু ক্ষুদ্র অন্মানে ॥ 
স্থানে স্থানে মণি জলে শোভায় অপার কিস্দ্ুহীরা মতি পান অমূল্য পাথর । 
আলোকে আগার পুর্ণ তুল্য নাহি তার। মণি চণি পরিপুণ পাত্রের ভিতর | 

এই ঘরে আসি পরে বণিক নন্দন । | অন্ভুল এশ্বব্য হেরি বিস্ময় নরেশ | 
ঘুচাইল নৃপতির নয়ন বন্ধান ॥ মনে ভাবে আছে বুনি নিন্দার অবেশ। 
লোচিন মেলিয়! নৃুপ হইল স্তন্তিত 1 আরো দেখা ইল যুবা স্বর্ণ সিংহাসন । 
হেরিল গহ্বর এক পাষাণে নিন্দিত ॥ করিয়'ছে দুই ব্যক্তি তাহাতে শয়ন ॥ 
পঞ্চশত হস্ত তাঁর চৌদিকে প্রসর | আবল বলিল এই পুর্ব রাঁজা রাণী । 
অনুমান কুড়ি হাত নীচেতে গহ্বর ॥ ইহারাই ধনপতি এইকপ জানি ॥ 
এই পাত্র স্বর্ণের মুদ্রাতে পুর্ণিতি | দার্দকারে শয়ন করিয়। ছুই জনে । 
চৌদিকে দ্বাদশ স্তস্ত কাঞ্চনে নিম্মিত ॥ সজীব মনুষ্য যেন এই লয় মনে ॥ 
অমূল্য লালের মুর্তি শৌভে তদুপরি । হারার মুকুট শিরে উভয়েরি আছে । 
আশ্চর্য্য শিল্প তা কিবাআহ1 মরি মরি ॥ কাঁঠের আসন শোৌভে চরণের কাছে ॥ 
রাজকর করে ধরি বণিক নন্দন | তাহাতে নীচের কথ। অতি মনোহর । 
পাত্রের নিকটে আসি কহিল তখন ॥ শ্রেণীমত লেখ! আছে স্ুবণ অক্ষর ॥ 



পারস্য ইতিহাস | 

এই ষে প্রচর ধন, বহুক!লে উপার্জন, 
করিয়াছি যৌবন সময় | 

২৩ 

কিন্ত আবলের ভয় হইল তখন । 
ধনাঁগ।র টের পায় পাছে দাস গণ॥ 

লইয়াছি কত দেশ,তাহার নাহিক শেষ, ; অতএব ন| সহিল বিলম্ব করিতে । 
মম জয় সমস্ত ভময় ॥ 

র্লৃতান্ত যখন ধরে, সব গর্ব খর্ধ করে, 
তর দর্প কিছুতে না খাটে । 

রাজাকে লইয়া যুবা চলিন স্বরিতে। 
৷ বিবস্ত্র করিয়া শির চক্ষু ঢাক] দিয়া । 

চলি রাজার সঙ্গে অসিহস্তে শিয়া ॥ 
কালবশে অবশেষে, রহিলাম নিদ্রা রশে, উদ্যান হউযা? পার গুপ্ত পথ দিয়া । 

দেখ লোক শব দেহ খটে ॥ উপনীত হইলেন শব্যাগারে গিয়! ॥ 

আঁমাকেদেখিবেষেই, নিশ্য়জানিবেসেই ।দেখিল তথায় বাতি জ্বলিছে তখন । 

কাল পাঁশ এড়ান না স্ায়। 

পাইলে এসব ধন, সার কাধ্য বিতরণ, 
দান কু হইবে না তায় 

গাঁতক যখইবে যত, দিবে তার আহ, 
বুধূন না হইবে ক্ষয় 

(বসিয়! উভয়ে করে কথোপকথন ॥ 
অতঙ্পর নৃপৰর কহিল যুবারে। 
পুর্বে যে রমণী তুমি দিয়াছ আমারে॥ 
(মনে করি সেই কপ আরে। কত নারা। 
(তোমার ভবনে আছে পরম সুন্দরী ॥ 

থ।(কিতে আপন বশ, কেবল কিনিবে্ষেশ; র আবল-কাসম বলে বটে মহাশয়। 
সম্পদ কাহারে সঙ্গী নয় ॥ 'স্ন্দরী অনেক আছে কথা নিথ্য। নয় ॥ 

কৃতান্ত খন পাবে, একান্ত ল্ইয়1 যাবে,। কিন্ত কারো প্রতি মোর প্রাণ নাহি চায় 

তাহে রক্ষা করিবে না ধনে। | দার্দ দনী জাগিছে হৃদে পাসরান। মায় ॥ 
অতএব ঘযুক্তিদান, ত্যজ্ি দস্ত অভিন্ন, ! মনকে প্রবোধ দিয়। বুঝ(ইতে চাই । 

ভ্রমে অন্য জাবিবে না মনে ॥ 

০৮৭ ১ সপ 

কবিভার কয় পংক্কি পড়িয়। রি | 

রাঙ্জাকহে “দোষন্দিতে পারিনা তে 

স্বচ্ছন্দে করহ দান, কিন্ত সেই রুদ্ধ ও 
পরামর্শ দিল যাহ) নহে ঘুক্তি সিদ্ধ ॥ 

জানিতে রাজার নাম বড় ইচ্ছ! ছিল । 

কোন্ রাজা এত ধন সঞ্চয় করিল ॥ 

আবল-ক।সম পরে ভূপতি সহিত । 

আর এক স্থানে গিয়া হন উপস্থিত ॥ 

অমুল্য অদ্ডুত নিধি আছে নানা মত। 

০ শাপলা শপ 

'সরিলে ভাবিয়া ভারে প্রয়ে।জন নাই ॥ 

তথাপি অবোধ মনে প্রবোপ নালাগে। 
সদাই দদেনী কপ অন্তরেতে জাগে ॥ 
তাহার বিহনে তন্তু হইতেছে ক্ষাণ। 

মরে থাকিতে অতুল ধন দুঃখের অনান ॥ 
অত্যল্প থাকিয়। ধন যদি তারে পাই। 
সে সহস্র গুণে প্রিয় এত নাহি চাই ॥ 

ছ্বানিয়] যুবার মন দৃঢ় এই মত। 
তাহাতে এ রাঙ্গ। করিলেন কত 
কিন্ট বহু বুঝইয়া কহিল রাজন্। 
নিম্ষল প্রেনের বাঞ্চ। উচিত বক্জন ॥ 
অনন্তর হৃপবর লইর। বিদায় । 

দেখিলেন প্রাপ্ত ্ধপ তরু আরে! কত ॥ স্বদেশে যাইব বলে চলিল বাসায় ॥ 

রাজার বাসনা ছিল নয়ন ভরিয়1 | 

সরারাত্রে দেখে ধন পরীক্ষা করিয়া ॥ 

শিশু নারী ভূত্য আদি যুবাদত্ত ধন। 
সমস্ত লইয়। রাজ করিল গমন ॥ 



৪ 

 আবলকা সর কুহনিৎ 
লোভ । 

নরেন্দ্র আপন দেশে গনন করিল । 
ভই দিন পরে ভার প্রমাদ ঘটিল॥ 
যেরাজার অপ্পক্কারে আধবলের ধান। 
মন্বা তার ড্রন্ত আবল কটা নাম ॥ 
কুমন্ত্রণ। কত জানে সেই নরাধম। 
দুক্ষশ্পা নাহিক হেন করিতে অক্ষম ॥ 
অ[লাভঙহ্র যদি করিলে অধন্ম। 
স্বস্থন্দে করিতে পারে সহম্্র কুকম্ম ॥ 
অবিশ্রান্ত বিতরণ ঘুবার আগারে। 

পারস/ ইতিহাস । 

“কন্যাকে একপ বলা3উপনুক্ত নয় | 
ভাঁবিয়। দেখুন পিতা ইহাতে কিহয় ॥ 
কুলেতে পড়িবে কালি করিলে একম্ম | 
কনপ্রিনী কনে লোকে যাবে কুলধরন্ম ॥ 
আমর সভীন্ত্র নাশে কেন হেন সাধ । 
কিলাগি সানীর প্রতি সাধিবে এবাদ ॥ 
সতীধন্ম প্রতি পতি সদা রাখে মন। 
সে সভীহ্ব বন কেন করাবে হরণ ॥ 
একথা শুনিরা মন্ত্রা কহিল দাঁবয়া॥ 
আগে আমি দেখিয়াছি এসব ভাবিয়1। 
তোমার কধাতে আর প্রয়োজন নাই ॥ 

দেখি| সে ছুনাঢচার সহিতে না পারে ॥ রাখিতে হইবে আজ্ঞা এই আমি চাই। 
যুবা ষে ভাঙারে ধন দি প্রতিমাস। 
তখাঁপি তাভাতে ভার নাহি প্ুরেআশ্ ॥ 
আতেজানি কত ধন কবি অন্তমান। 
প্রতিগ্ঞা করিল ত হা করিতে সান ॥ 
বালকিনা নানে হিল ভাহার নন্দিনা। 
অই্রাদশ বর্ধা, বসে ভুবন মোহিনী ॥ 
রৃদ্ধিনতা স্থচতুরা মধুর ভাষিণা। 
নানা গুণ ধরে বালা সচারু হাসিনা ॥ 
নেএ মাঝে কান রজ্জ, থাকে অনুক্ষন। 
হেরিলে কটাক্ষে বাপে পুরুষের মন ॥ 
নৃপতির ভাহপুত্র আলা নাম যার। 
তাহারে বিবাহকরে আকিঞ্চন তার॥ 
আলার সহিতে দিবে কুমরার বিয়। | 
স্থির করিয়াছে মন্ত্রী নিজ মত দিয়] ॥ 
তথ।পি ডাকিয়া মন্ত্রী কন/াকে কহিল। 
আজি কি? পরিশ্রম করিতে হইল ॥ 
মনোহর বেশ ভূষা বাহির করিয়া । 
সাজ্িবে মোহিনা বেশ সনস্ত পরিরা ॥ 
রঙ্গনা হইনে বাৰে আবলের কাছে। 
জানির] অ.দিবে ছলে ধন কোথ1 আছে। 
একথা শুলিয়। বাল বিরস বদনে। 
মিনতি করিয়। কহে পিতার স্দনে ॥ 

এত শুনি যুবতীর চক্ষে ধারা বহে । 
কান্দিতে+ পুনঃ জনকেরে কহে ॥ 
দোহাই দন্মের পিত। রাখহ নিনতি 
কেমনে যাইব আমি অবলা যুবতা ॥ 
ধনের আকাপ্| কর সমূলে বিনাশ । 
পর পনে কিলাগির। কর অভিলাষ ॥ 

স্বচ্ছন্দে থাকুক খুবা নিয়। নিজ ধন । 
কিকাবঘ তোমার ভারে করিতে বঞ্চন ॥ 
একথ। শুনিন। ক্রোধে কহে দরাচার। 
“চপ্কর কথা তোর না শুনিৰ আর ॥ 

ঠেলিস আমার কথা ভাবিয়। ভামাস। | 

প্রাণে কিছু ভয় নাই করিস্ বচস] ॥ 
ঘাঁইতে হইবে তোরে নাহি সার কখা। 

জানিয়| অসিবি তার ধন আছে বথা ॥ 

নাদেখিয়া ধনাগার আমলে কিবরিয়া । 

কঙটিব তে'নার শির আপনি ধরিয়া ॥ 
অপোমুখে ভাবে রাম কি হইল দায়। 
পিতা হন্ধে পাপকম্ম করাইতে চায় ॥ 

একান্ত যাইতে হবেনা দেখি উপায় | 
বিন হইয়। ধনী নিজালয়ে যার ॥ 
বাছিয়। পরিল বালা বস্ত্র অহপন। 
বিপিধ জহর যুক্ত অতি মনোরম ॥ 



পারস/ ই।তহাস । 

বাহুল্য পের ছটশ ন1 করে যুবতী । 
বিনা অভরণে ধনী অতি কপবতী ॥ 
রজনী হইলে মন্ত্রী কন্যারে লইয়1। 
আবলের গৃহ দ্বারে আইল রাখিয়া ॥ 
দ্বারে দাড়াইয়] নারী করে করাঘাত। 
শব্দ শুনি দ্বারী ছার খুলে ততৎক্ষণাঁং ॥ 
বিনোদ শষ্যায় যুব? ছিলেন শয়নে। 
বায় যুবতীরে নিয়। তাহার সদনে | 
রমণী দেখিয়। যুবা উঠে দাড়াইল। 
করে ধরি সমাদরে কাছে বসাইল । 
জিজ্ঞাস] করিল “কহ কিসের লাগিয়া । 
মম গৃহে পদার্পণ করিলে আসিয়। ॥ 

মন্ত্রী বালা বলে “শন বণিক কুমার । 
ভূবন জুড়িয়া শুনি প্রশংসা তোমার ॥ 
স্বজন ভাজন তুমি কহে সর্জ জনে । 
অতএব আলিয়াছি তব দরশ নে” ॥ 

ধনীর মধুর ধ্বনি সাধু আত মাত্র। 
উথলিল কামসিস্ক শিহরিল গার। 
সে সুধা-সুখের বাশী করিলে শ্রবণ | 
সাধুর সাধুত্র আর থকে কি কখন ॥ 
ঈষত হাসিয়। ধনী ঘোঁনট। বারিল। 
মেম্বাচ্ছন্ন শশী যেন ঘরে প্রকাঁশিল ॥ 
যখন একপ কপ আ্বীাবল হেরিল। 
পরনারী প্রতি ঘৃণা কোথায় রহিল ॥ 
মোহিত হইয়। কহে “শুন কুধা-সুখি | 
কাহাকেও নাহি দেখি মমতুল্য সুখী ॥ 
অজি কিবা স্্প্রসন্ন ভাগ্য ভাবি মনে 
পবিত্র হইল গৃহ তব পদাপণে। 
রমণীর করে ধরি বণিক নন্দন | 

অন্য ঘরে লয়ে যায় করিতে ভোজন ॥ 
মদ্যম।ংস খাদ্য দ্রব্য কত তথা হিল। 

আ পিয়া স্রন্দরী সহ আহারে বসিল ॥ 
যুবতীকে দেখি পাছে কেহ টের পায়। 
এই ভয়ে দাসগণে করিল বিদায় ॥ 

ূ 
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নিজে দিল খাদ্যবস্ত পরম কৌতুকে | 
মণিময় পাত্রে সরা রাখিল সম্মুখে ॥ 
প্রতিক্ষণ রামাপ্রতি প্রতীক্ষণ করে। 

অন্তরের ভাব তার রাখয়ে অন্তরে ॥ 

স্বভাঁবতঃ ষে নারীর নাহি অন্য ভাব । 
তথাপি যুবার মনে উঠে নানা ভাব ॥ 
যত দেখে তত যুবা মোহিত হইল। 
পলক না ফেলে আর চাহিয়া থাকিল ॥ 

প্রেমাভাষে ষত ভাষে তাহার সহিত । 
উত্তরে রমণী করে ততই মোহিত ॥ 
ভে (জনান্তে যুবতীর ধরি পদদ্য় । 
সকাতরে সবিনয়ে সাধু-ত্ৃত কয় ॥ 

“শুনলো' স্থন্দরী হরিয়।ছ মন রাজ্য | 
এবে অধিকার করি কর প্রিয় কার্য্য ॥ 
প্রথমে বিদ্িয়াছিল কেবল লোচঢনে। 
এখন হৃদয় জয় করিলে বচনে ॥ 

অদ্যাবধি তব দাঁপ জাঁনিবে আমায়। 
| গ্রাঁণ মন সপিলান তোমার সেবায় ॥ 

ইহা বলি 7শ্ব দিল যুবতীর করে। 
অমনি রমণী তায় সভয়ে শিহরে ॥ 
আতঙ্কে স্থুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হইল । 
নয়নেতে বারি ধারা বহিতে ল।গিল ॥ 

বিস্ময় হইয়] যুব। জিজ্ঞাসে তখনি । 
'এভাঁব ধরিলে কেন সুধাংশুবদনি ॥ 

কি লাগি হইল তব বিরস বদন । 
সত্য কহ কেন তুমি করিছ রোদন ॥ 
দেখি মলিন মুখ বিদরে হদয়। 
তিনেকে হইল কেন এভাব উদয় ॥ 
কিবা জাঁনি অপরাধ হয়েহে আমার । 

এজন্য নয়নে শীর বহিহে তোনার ॥ 
কিশ্বা নোর কোন এক অধুক্ত বানে। 
অভিমানে কহে বারি তোমার লোচনে"? 

এতেক শুনিয় কহে মন্ত্রীর কুন।রী। 
“তোমাকে ছলন। আর করিতে না পারি।॥ 



২৬ পারস/ ইতিহাস ! 

পরের অধীন হয় নারীর জীবন। গুণের সাঁগর তুমি বণিক কুমার । 
নাহি ক্ষণ সখ, সুখ হইলে মরণ ॥ তৰ ব্যবহারে মন মোহিত আমার ॥ 
বিশিষ্ট কূলেতে জন্ম জানিবে আমার । | যতকাঁল না শোঁধিতে পারি এই ধার। 
আসিয়াছি তব স্থানে আজ্ঞাতে পিতার ॥ ততকাল মনস্থির না হইবে আর ॥ 
পিতা জানে গুগুধন আছে তব ঘরে । আশবল-কসম ইহা! শ্রবণ করিয়া । 
পাঠাইল মোরে তার সন্ধানের তরে ॥ শয়ন মন্দিরে গেল তাহারে লইয়] ॥ 
বলিল কৌশলে ছলে যাহাতে পারিবে । যুবতীর কাঁছে বসি থাঁকিল আঁবল। 
অবশ্য ভাও।র দেখি ঘরেতে আমিবে ॥ ূ  একে একে নিদ্রা গেল কিন্কুর সকল ॥ 

কিন্ত ধদি ন| দেখিয়া আসিবে ফিরিয়। । র সমস্ত নিদ্রিত দেখি বণিক তনয় । 
নিশ্চয় কাটিব শির স্বহস্তে ধরিয়া ॥ । নয়ন বান্ধিয়। কহে করিয়। বিনয় ॥ 
অতএব আসিয়াছি না আনিলে নয়। ৰ বড় দুঃখ তব চক্ষু করিতে বন্ধন । 

পিতার কিজপ জ্ঞান দেখ মহাশয় ॥ কিকরি করিতে নারি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ॥ 

মন প্রান রাজপুত্রে করেছি অপণ। ইহ ভিন্ন অন্য পথ নাহি বরাননা। 

জানি সার তাঁর সঙ্গে হইবে মিলন ॥ অতএব অপরাধ করিবে মার্জনা” ॥ 
যদিব1 এপ মন না থাকিত আগে । রমণী অমনি বলে শুন মহাশয় | 
তথাপি এমন কর্মে বড় ঘ্বণ1 লাগে ॥ যাহা ইচ্ছা কর তুমি নাহি আর ভয় ॥ 
তবে মাত্র আমিয়াছি জীবনের দায় । তোমার সরলাচাঁরে করিয়] প্রত্যয় | 
আসিতে এমন কর্মে প্রাণ নাহি চাঁয়” ॥ যথা বাঞ্চণ নিয়) যাঁও থাকিব নিভয় ॥ 

শুনি যুবতীর বাণী বণিক নন্দন | তবে মাত্র মনে এই করি শঙ্কা বোধ । 
তুষিয়| তাহারে কহে মধুর বচন ॥ পাঁছে এগুণের ধার ন।হি হয় শোধ” ॥ 
“বলিলে বৃত্বাত্ত মোরে বড়ই মঙ্গল । আবল তাহার কর ধরিয়া তখন । 

করিব নির্বাণ তৰ ছুঃখের অনল ॥ গোপন সোপান দিয়] করিল গমন ॥ 
থাকিবে সতীর ধঙ্ম দেখিবে ভাগু।র। উদ্যান ত্যজিয়! পরে. প্রবেশি গহ্বরে । 
যাবে না পিতার হস্তে জীবন তোমার ॥ নয়ন হইতে তার বস্ত্র দূরকরে॥ 
করিব তোমাকে আমি যোগ্য সমাদর | রাশি রাশি হীর। মুক্ত। স্বর্ণ আর মণি 
নিভয়ে থাকহ তুমি নাহি আর ডর ॥ বিচিত্ত অন্তত দ্রব্য হেরিল রমণী ॥ 
সত্য বটে হেরি তব ৰপ মনোহর । হাঁকণ যে ধন হেরি চমৎকার প্রায় । 
চঞ্চল হইয়াছিল আমার অন্তর ॥ বাল্কিসী বিশ্ময় হবে কি সন্দেহ তায়, 
কিন্ত সেআশাঁতে আর নাহি প্রয়োজন । যাঁহ1 দেখে তাহাঁই আশ্চর্য্য করি মাঁনে 
মনের মালিন্য তুমি তাজহ এখন ॥ স্থিরএনত্র হয় রাজা রাণী দরশনে ॥ 
স্বচ্ছন্দে পতিকে গিয়া করিবে দশন। স্বর্ণের লিখন ধনী পড়িল যখন । 
রাখিয়াছ সতী-ধন্ম ফাহার কারণ” ॥ যেকপ হইল মন না যায় বর্ণন ॥ 
আবলের বাক্য শুনি মন্ত্রী-স্রতী কয় । কপে'তের ভিশ্বাকার গজমুত্ত1 হার । 
সত্য হে তোমাকে সবে কহে দয়াময় ॥ মহিষীর গলে ছিল দৃষ্টি হলে! তার ॥ 
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অন্তত ভাবিয়া রামা দাড়-ইয়া থাকে ।| আহ্বাদে ভাঁসিল মন্ত্রী দেখিয়াছে ধন। 
আঁবল খুলিয়া সেই হার দিল তাকে ॥ | সদ্শুণ শুনিতে আর নাহি দিল মন ॥ 
কন্যাকে কহিল “তব জনকের মন । ধনের নিমিত্ত যদি ব্যভিচার কায । 
হার দৃষ্টে বিশ্বীসিবে দেখিয়াহ ধন ॥ ] ছুহিতা করিত তবু না হইত লাজ॥ 
আরো তব জনকের সন্তোষের তরে । 
। আভরণ রত্ব কিছু নিয়া যাও ঘরে” ॥ হাকণ রাজার স্বদেশে 
যুবতীকে এই কথা আবল বলিয়া । 
বাছিয়] জহর দিল আপনি তুলিয়া ॥ আগমন । 

ইতিমধ্যে তাঁর মনে হয় এই ভয় | বশরাতে এই কপ ঘটনা যখন । 
রজনী প্রভাতী পাঁছে সেই খানে হয় ॥ | হারুণ ভূপতি দেশে আমিল তখন ॥ 

এজন্য নারীর নেত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিয়1। : পুরী প্রবেশিয়! ভূপ করি আজ্ঞা দান। 
অনিল শয়নাগ।রে গুপ্ত পথ দিয় ॥ | উজীরের কারা বদ্ধ তখনি ঘুচাঁন ॥ 
কত কথা কয় সেথ] বসিয়। ছুজনে | যেকপ বিশ্বাস পাত্র ছিলেন জাকর। 

রমণী অমনি উঠি বিনয় বচনে। ভ্রমণের বিবরণ সমস্ত কহিয়]। 
বিদায় হইয়া যায় আপন ভবনে ॥ | জিজ্ঞাসে হাৰণ তারে শন্দিগ্ধ হইয়া? ॥ 
এখানে জনক তার ভাবিয়া] অধৈর্ধয | ; কিহবে জাকর কহ জিজ্ঞাসি তোমারে” । 
কখন আদিবে কন্য। দেখিয়া এশ্বর্ধ্য ॥ : দিয়াছে অসুল্য ধন আবল আমারে ॥ 

দিনমণি দেখা দিল আমিয় গগণে ॥ ততোধিক প্রিয় তারে করে নৃপবর ॥ 

মনে মনে এক বার এইবপ বলে। বণিকের দানে খাট হইয়। রহিব | 
ভূলাইতে পারে নাহি বুঝি কোন ছলে ॥ | রাজা হয়ে এত লজ্জা! কি কপে সহিব ॥ 

হেন কালে আগমন হইল কন্যার । | দুম্পপ্য অমুল্য দ্রব্য ষেআছে ভাগুরে 
গলদেশে ঝুলিতেছে গজমতি হার ॥ 1 শেভ|নাহি পাবে তাঁহ। দিলেও তাহারে 
হীর]1 পান্না যুবতা জনকে নিয়] দিল। কি দিয়া তাহারে আমি বাধিত করিব । 
আনন্দিত হয়ে তারে মন্ত্রী জিজ্ঞাসিল ॥. বল দেখি কি প্রকারে দাঁনেতে জিনিব ॥ 
কি করিয়া আসিয়ছ বল দেখি সার । | শুনিয়া রাজার কথা মক্ত্রীবর কয় । 
যে কারধ্যেতে গিয়াছিলে কি হইল তার ॥: পরামর্শ বলি তবে শুন মহাশয় ॥ 
কন্য। বলে দেখিয়াছি যুবাঁর তাগ্ডার। ; বশরা দেশের রাজা করস্থ তোমার। 
কিন্তু নাহি দিতেপাঁরি উপমা তাঁহার ॥ | সিংহাসন হতে তারে কর বহিষ্কার ॥ 
একত্র করিলে সব রাঁজাদের ধন। | আঁবলেকে সেই রাজ্য করিলে প্রদানা 
এধনের তুল্য তরু হবেন! কখন ॥ কোন পে তবে নৃপ থাকে তৰ মান ॥ 

আরো আঁবলের নীতি উত্তম যেমন। | লিখন লইয়1 দত অবিলম্বে যাঁয়। 
তুলনাতে ধন তাঁর ন1 হয় তেমন ॥ আমিও সনন্দ নিয় যাইৰ ত্বরাঁয়॥ 
এত ৰলি বাল্কিসী নিকটে পিতার । শুনিয়া মন্ত্রীর কথ! হাৰণ রাজন । 
কহিতে লাগিল গুণ বিস্তারি যুবার ॥ তুই হরে উচ্গীরকে কহিল তখন ॥ 
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বলিয় ছু পর মর্শ যথা ঁউত্তন। | 
ইহাতে বাধিত হবে আবলশ্কাসম ॥ 

বরঞ্। হইবে ইথে আর এক ফল । 

রাজ রাজমন্ত্রী দেহে পাবে প্রতিফল ॥ 
এই ছুই দ্ররাচার তার ধন লয়। 
রাজপদে ইহাদের রাখা যুক্ত নয় ॥ 
এ কথা বলিয়। পত্র তখনি লিখিয়া । 

বশরায় পাঠাইল দতকে ডাকিয়া ॥ 
ভিতর মহলে রাজা গিয়।] তাঁর পরে। 

বসিয়। কহিল সব মহিষীর ঘরে ॥ 
রমণী বালক শিখী আর তরুনর। 
আনাইয়1 প্রেয়সীরে দিলেন সন্র ॥ 
রাজপ্রিয়া তুই হয়ে রনপীর ব বপে। 
হ'স্যমুখে পরিতোঁ জানাইল ভপে। 
প।ন পাত্র মাত্র রাজা রাখিয়া আপনি | 

মন্দীবরে আর সব দিলেন ভখনি ॥ 

অপর জাকর মন্ত্রী করে আয়োজন । 
বশরী নগরে শী করিভে গমন ॥ 

৮ সপ সপ পপ্পাসপপাপ সা 
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মন্ৰী কর্তৃক আবলের কবর 
বন্ধন । 

এই দিকে রাজদূত বশরায় গিয়]। 
তথ।কার নৃুপতিকে পত্র দিল নিয়া | 

লিপি পাঠে সেই রাজা লিস্ময় হইল । | 
মক্্রীতরে ডাক দিয়] সমস্ত কহিল ॥ 
“দেখ মন্ত্রী কি প্রকার অন্জ্ঞ রাঙ্গার । 
পরামর্শ বল দেখি কি করি ইহার ॥ 
রাঙ্গ রাজেম্বর হন হাঁকণ ভূপতি। 
মান্য কি অনান্য তীরে করিব সংপ্রতি ॥ | 
মন্ত্রী বলে, মহারাজ কিহলা ভ।বব। 

আঁললের সর্বানাশ করিতে হইলে ॥ 
না মারিয়। সংগোপনে রাখিব কেবল । 
শব হবে লোকালয়ে মরিল আবল ॥। | 
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[ ইহাতে রাজস্ব তৰ ৰ সুস্থির থাঁকিবে। 
রিক্ত তার যথা সর্বস্ব পাইবে ॥ 

আনিয়। যখন হস্তে রাখিব তাহারে । 
বাহির করিয়া ধন লইব প্রহারে” ॥ 
রাজ] বলে “যাহা বুঝ করিবে তখন । 
সম্প্রতি কি নুপতিকে লিখিব এখন” ॥ 

মন্ত্রী কহে “মহারাজ ভয় নাই তার। 
আমাতে রাখিয়া দেও উত্তরের ভার ॥ 
সকলেরে ভুলাইব যেই সব কলে । 
রাঁজ'কেও বুঝাঁইব সেইকপ ছলে ॥ 
যে মনস্ত করিয়।ছি শুন মহারাজ। 
আগে তাহা সিদ্ধি করি পরে আর কায” ॥ 

ইহ] বলি রাঁজ সভ্য নিয়! তার পরে। 
চলিল আঁবল কটা আবলের ঘরে ॥ 
মন্ত্রীর মন্ত্রণা নাহি জানে সভ্যগণ। 
আক্লের ঘরে সবে করিল গমন ॥ 
সভ:সদ সঙ্গে যুবা দেখি মস্ত্রীনরে। 
সকলকে বসাইল যোগ্য সমাদরে ॥ 
শি।চার করে কত মন্ত্রী বিদ্যমানে | 
হইবে যে সর্বনাশ স্বপ্ধে নাহি জানে ॥ 
ভাজন সময়ে সবে বলিয়া ভোজেনে | 

আরন্তিল স্গরাপানি আহ্লাদিত মনে ॥ 
যুবার নিম্মলল মন আছে গোলমালে । 
মন্ত্রীর কুকন্ম দেখ আনন্দের কালে ॥ 
ন। জানি কেমন চরণ সঙ্গে তার ছেল । 

আ বলের মদ্যে তাহা মিশাইয়া দিল ॥ 
₹ণিক নন্দন সেই সুরা করি পান। 
অমনি ভূমিতে পড়ে হারাইয়া জ্ঞান ॥ 
ৃ স্চ্ছ [গত দেখি যত দাঁসগণ ছিল । 

প্রতিকার হেত সবে ভরিতে অ!ইল ॥ 
কিন্ত দেখি মুত্ব্য চিক তিলেক ভিতরে । 
শয়ন করায় তুলি পালক্ক উপরে ॥ 

গৃহে জর শব তখনি পড়িল। 
লোকের] দেখিয়] কা্ঠ পুক্তলি হইল ॥ ৰ 
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কুমন্ত্রী কতই ছল করিল তখন । ।উজীর আপনি সেই কবরে থাঁকিল। 
অন্তরে হরিষ বাহ্যে কপট ক্রন্দন ॥ | দুইজন অনুচর সঙ্গেতে রাখিল ॥ 
বসন ভূষণ ছিড়ি বাড়াইল শোক। ৷ যুলাকে সিন্দুক হতে করিয়। বাহির । 
তাঁহার ক্রন্দনে আরো কান্দে সঙগীলোক | উষ্ক জলে ধৌত করে তাহার শরীর ॥ 

তদন্তর ছুরাচার আজ্ঞা দান করে। তাহাতে বণিক পুত্র পাইয় চেতন। 
শিন্দুক প্রস্তুত কর শব রাখিবারে ॥ কহে মন্ত্রী কোথ। আছি একার ভবন | 
এই দিকে যত ধন আবলের ছিল। মন্ত্রী কহে আবল এ হয় গোরস্থান। 
রাজার বলিয়া সব হরিয়। লইল ॥ কিকরিব আজি তোরে দেখ বিদ্যমান ॥ 

ইতি মধ্যে আবলের মুত্যু সমাচার । ; বল. কোথ। আছে ধন এত দর্প যাতে। 
সনস্ত নগর মাঝে হইল প্রচাব ॥ দ1 বলিলে তোর প্রাণ যাবে মোর হাতে 

শুনিয়| সকল লেক হাহাকার করে। শুনিয়া আঁবল বলে ওহে মন্ত্রীবর | 

খালি মাখা খালি পার যার তার। ঘরে ॥! পাইয়াহ আন্ত-শে যাহা ইচ্ছা নর ॥ 

গুবাণ নবীন বৃদ্ধ। যুব তা সকল । কিন্ত মোরে যদি কর নিশ্চয় সংহার। 
ক্রন্দনে বিদীর্ণ করে গগণ্ মগুল ॥ । তথাপি না দেখাইৰ ধনের ভাগ্ডার ॥ 
পথে ঘ।টে হাটে মাঠে সর্কাতর ক্রন্দন । ; এ কথণ শুনির] মন্ত্রী অগ্নি হেন জ্বলে । 
আব্।ল বনিতা বদ্ধ কান্দে সর্বজন ॥ ' ান্ধহ বেটাকে তোর) ভূত্যদিগে বলে ॥ 
কেহ কান্দে যেন তার সন্তান মরিল। | সিংহচন্ বিনিন্মিত চাবুক লইয়)। 
কেহ যেন ভ্রাতা? কেহ পিতা হারাইল ॥ ৃ মারিতে লাগিল তারে নির্দয় হইয়] ॥ 
ছুভাগ্য ঘফতেক ছিল আর ভাগ্যবান।  মুচ্ছাগত দেখি তবে মন্ত্রী ছুরাচার। 
সকলে তাহার শোক পাইল সমান ॥ ূ আজ্ঞাদিল সিন্রকে র!খিতে পুনর্বার। 
বন্ধু গেল বলি কান্দে ভাগ্যবন্ত সবে। | কবরের দ্ব'র বদ্ধ করিয়া তখন । 
দান দুঃখী শোক করে অন্নাভাব হবে ॥ । নিজালয়ে ভৃত্য সহ করিল গমন ॥ 
ক্রন্দনের মহাগোল চৌদিকে হইল । ূ পরদিন ভূপালের কাছে মন্ত্রী গিয়া । 

ৃ 
ৰ 
ূ 

ৰ 
ূ 

২ ০ শপাশ্াটা্াশািশ্্পীটী টা 

নগরে রোদন ছাড়া কেহ নারহিল ॥ । গ্রহারের বিবরণ কহে বিস্তারির়া ॥ 
এদিকে আবলে মন্ত্রী সিন্ুকে রাখিয়া। । যেকপ নির্দয় পাত্র, রাজ। দেই মত। 
গোরস্থানে নিয়? যাও কাঁহল ডাকিয়।॥ | শুনিয়] মন্ত্রীর প্রতি তুষ্ট হয় কত।॥ 
মন্ত্রার পৈতক ছিল কবর যথায় । রাজা কহে ঘুবা ক্রেশ কভু না সহিবে। 

শবে্র সিন্দুক নিয়া রাখিল তথার ॥ কোন্ খানে ধনাগার অবশ্ট কহিবে ॥ 

বিশ্বীসঘাতিক মন্ত্রী নানা ছল জানে। কিন্ত যে ভূপের দুত বসিয়। রহিল । 
কান্দিতে লাগিল কত গিয়া সেই খানে ॥| অদ্যাপি উত্তর কিছু স্থির না হইল ॥ 
ক্ষণেক হাঠুতে মাথা ক্ষণে হাত গালে। ; বল দেখি ভূপতিকে কিবা লেখা যার । 
ক্ষণেক আঘাতে বুকে ক্ষণে বা কপালে | উপস্থিত মহাদায় দেখি না উপায় | 

এই ৰূপে অস্তাচলে গেল দিনমণি। [ মন্তী বলে মহারাক্জ নির্ভয়ে থাকহ। 
নগরে সকলে যায় দেখিয়। রজনী ॥ | এই বূপে লিপি এক রাঁজাকে লিখহ । 



৩৩ 

সরি রিট ইরি তারিন 

রাজত্ব পাইবে যুবা সম্বাদ জানিয়]। 
করাইল নাচ গন আহ্লাদ মানিয়। ॥ 
অবিআান্ত দ্য পানে হইল মরণ । 
এই লিপি রাজদ্ুতে করহ প্রেরণ ॥ 
তখনি ভূপাল লিপি লিখিয়। তবরিত। 
দ্ুতকে বিদায় করে হয়ে আনন্দিত ॥ 

পুনর্বার আক্লেরে প্রহার করিতে । 
কবরে চলিল মন্ত্রী নগর হইতে ॥ 
মনেতে আহ্ল।দ বড় হইল তাহার । 
কোনমতে আজি তার দেখিব ভাগ 'র॥ 

কিশ্ট মন্ত্রী কবরের সন্নিকটে গিয়া । 
দেখিয়] কপাট মুক্ত উঠে চমকিয়। ॥ 
হুতাঁশে কবরে গিয়া কলে হলো ছাই। 
সিল্ক খুলিয়া দেখে যুব ত'হে নাই ॥ 
ভাবিয়1 উড়িল প্রাণ ভয়েতে মন্ত্রীর । 
অজ্ঞান উন্মাদ প্রায় কম্পিত শরীর ॥ 
নৃপের নিকটে মন্ত্রী শীত্রগতি গিয়।। 
এসব র্ুত্তান্ত তারে কহে বিস্তারিয়। ॥ 

শুনিয়া রাজার হয় ম্বতুট সম ত্রাস। 
“বলে মন্ত্রী ঘটাইল একি সর্ধনাশ ॥ 
পলায়ন করিয়াছে বণিক তনয় । 

কি উপায় আমাদের জীবন সংশয় ॥ 
বোগ্দাঁদ নগরে যুব নিশ্চয় যাইবে । 
মহারাঁজে বিবরণ সকল কহিবে” ॥ 
ভাবিয়? অজ্ঞান মন্ত্রী স্থির নাহি পায়। 
মুখে বলে হাঁয় হায় হইলকি দায় ॥ 
হাঁয় বদ্িকালি তারে করিতাঁম বধ। 
তবে আজি হইত না এমন বিপদ ॥ 
মন্ত্রী কহে মহারাজ ভাবিয়া] কি হবে। 
চল দেখি অন্বেষণ করি শিয়া সবে ॥ 
ছাঁড়াইতে পারে নাহি এখনে নগর | 
সৈন্য নিয় দেখি গিয়। হইয়া সত্বর ॥ 
রজার বিপদ কাঁল মন্ত্রী যাহ] বলে । 
সেই মত ভ।গ করে সেনা ছুই দলে ॥ 

১ 

শশা শী শশা 

ই দিকে দুই জন ছুই দল নিয়া। 

এবপ যখন তারা যুবাঁর কারণ । 

পাহাড পর্বত বন করে অন্বেষণ ॥ 

1 ছুই দিকে ছুই 
রি ফেলিল গ্রাম সৈন্যগণ দিয় ॥ 

ৃ  হেথায় জ।ফকর মন্ত্রী রাজাঁকে কহিয়।। 
| চলিলেন বশরা য় প্রফূজ হইয়া । 
| পথ মধ্যে দেখা হয় দূতের সহিতে। 
প্রণাম করিয়া দত লাগিল কহিতে ॥ 

৷ শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন। 
| বৃথা আর বশরায় করিবে গমন ॥ 
হইয়াছে পরলোক আবল যুবার। 
ৃ আতা চক্ষে দেখিয়াছি কবর তাহার ॥ 
: মন্ত্রীর মনেতে ছিল কতই আনন্দ । 
যুবাকে দিবেন গিয়। রাজার সনন্দ ॥ 

কিন্ত এই কুসম্বাদ শ্রবণ করিয়।। 
সজল নয়নে মন্ত্রী চলিল কিরিয়া ॥ 

দেশে আমি মন্ত্রীবর বিরস বদনে। 
। উপনীত হইলেন রাজার সদনে ॥ 

ূ মুখ দেখি অমঙ্গল ভাবিয়। রাজন । 

| কহিলেন এত শীঘ্র কিসের কারণ ॥ 
মন্ত্রী কহে মহারাজ কি কহিব আর । 
। শুনিলাম মরিরাছে আবল তোমার ॥ 
ৃ একথা শুনিবা মাত্র হাকণ রজন। 

ৃ অজ্ঞান হইয়। ভূমে পড়িল তখন ॥ 
সভাঁসদ আদি মন্ত্ীযত কেহ ছিল । 

ত্বরিত আদিয়। সবে রাজাকে তুলিল ॥ 

অনেক বিলম্বে তবে চেতন পাইয়]। 

লইল দূতের ঠাই লিখন চাহিয়1॥ 
মনোযোগে পত্র পাঠ করিয়া ভূপাতি। 
প্রবেশিল অন্য ঘরে উজীর সংহতি ॥ 

পত্র দেখা ইয়] রাজ। মন্ত্রী প্রতি কয় । 

ইহাতে আমার কিন্ত জন্মিল সংশয় ॥ 

বশরার রাজ] বুঝি কুমন্ত্রীকে নিয়]। 
ূ মারিয়াছে আঁবলেরে রাজত্ব না দিয়। ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

পি লাশ 

মন্ত্রী কহে মহারাজ সত্য লয় মনে। 

যুক্ত হয় বাদ্ধিয়া আনিতে ছুই জনে ॥ 
রাজ? কহে তাই মনে করিয়াছি আমি || 
দ্বিপঞ্চ সহস্র সৈন্য নিয়া যাঁও তুমি ॥ 

তোমাকে যুবা'র মৃত্যু কহিবে কান্দিয়]। 
কিন্ত কর্ণে ন। শুনিয়। আনিবে বান্ধিয়া ॥ 

পাঁইয়1 রাজার আজ্ঞ। উজীর জাকর । 
সৈন্য সহ যাত্রা তবে করিল সত্বর ॥ 

পপ সপ 

আবল-কাসমের কবর মোচন । 

অপর বৃত্তীস্ত শুন আবল যুবার। 

যেপে কবর হতে হইল উদ্ধার ॥ 

মন্ত্রীর প্রহাঁরে যুবা অজ্ঞান হইয়]। 
সিন্দুকেতে বহুক্ষণ আছিল মোহিয়া ॥ 

চেতন পাইতে বোধ হয় যেন কেহ । 

সিন্দুক হইতে ভূমে রাখে তার দেহ। 

আঁবল ভাঁবিল বুঝি আজিল উজীর । 
প্রহার কারণ পুনঃ করিল বাহির ॥ 

এপ চিন্তিয়ী কহে বণিক নন্দন । 

পুনর্কার আসিয়/ছ ওরে দস্থ্যগণ ॥ 

একেবারে নু কর যদি দয়] থাকে । 

এসব যন্ত্রণা বুথ দি ওন1! আমাকে ॥ 

শুনিয়া তাঁহার কথ? এক জন কয় । 

কি জন্যে ভাবিছ যুব নাহি আর ভয়॥ 

আমাদের বাঞ্ক। নহে তোমাকে মারিতে 

মিত্রভাবে আনিয়াছি উদ্ধার করিতে ॥ 

এ কথা শ্রবণ করি হ্ুলিয়া নয়ন । 

মুক্তকারী বন্ধুগণে করিল দশন। 

সা পেস্পাাীসপস্স্পিসসপী 

৩১ 

নারী বলে আনি আর আলী যুবরাজ । 
আসিয়াছি করিতে তোমার এই কায ॥ 
শুনিয়া আমার মুখে রাজার কুমার । 
আইলেন এ বিপদে করিতে উদ্ধার ॥ 
আলী বলে সে কথা যথার্থ মহাশয় | 
তোমার কারণ মোর মরণ নিশ্চয় ॥ 
সহস্র সহক্স দুঃখ বরঞ্চ সহিব | 
তোম|। হেন জনে তবু মরিতে না দিব ॥ 
একথ। বলিয়1 তবে তারা ছুই জন। 
পেয়ে দ্রব্য আনি তারে করায় ভক্ষণ ॥ 

কিঞ্চিৎ চেতন তাঁহে হইলে তাহার। 
নায়িকা নায়কে যুব। করে নমস্কার ॥ 

। তাহাদিকে ষথোচিত করি সাধুবাদ । 

জিজ্ঞাসিল কি এপ্কারে শুনিলে স্বাদ ॥ 

শুনিয়1 যুবাঁর কথা বাল্কিসী কয়। 
রাঁজনস্ত্রী পিত! মোর শুন মহাশয় ॥ 
গুপ্ত ধন পাঁইয়াঁছ করে কানা কানি। 
তোমায়ফেলিবেফেরেআঁমি তাহ জানি 

প্রচার করিল পিত! মরণ তোমার । 
তাহাতে সংশয় বোধ হইল আমার | 
অতএব জনকের অন্থচরে নিয়া । 
শুনিলাম তার কাছে ধন কিছু দিয়] | 
কবরের চাবি ছিল তাহার জিম্মায় । 

দ্বার খুলিবারে তাহ দিলেক আমায় ॥ 
তখনি সম্বাদ সব কহিয়| আলীরে। 
তোমার মোচন হেতু এসেছি অচিরে ॥ 

আবল-কাঁপম বলে একি চমংকাঁর। 

নির্দয় পিতার কন্যা জন্মে এপ্রকার ॥ 
আলী বলে বিলম্ব না কর মহাশয় | 
শীত্রগতি পলায়ন যুক্তিসিদ্ধ হয় ॥ 

দেখে তাহাদের মাঝে আছে সে রমণী । ; প্রভাত হইলে মন্ত্রী আসিবে কবরে। 
যাহারে সে দিনে ধন দেখায় আপনি ॥ 

নারীকে হেরিয়। কহে বণিক নন্দন | 

ন] দেখি তোনার খোজ করিবে শহরে 
চল চল গৃহে নিয়া রাখিব তোমায় । 

তুমি কি সুন্দরী মোরে বাচাবে এখন ॥ : অন্বেষণ কেহ নাহি পাইবে তথায় ॥ 



৩২, 

ইহাবলি আবলেরে তৃত্য সাঙ্গাইয়।। | 

কবর হইতে তারা চলিল লইয়| ॥ ৃ 
একাকিনী বাল্কিনী আলিয়া ভবনে। 
কবরের চাবি দিল ভৃত্যকে গোপনে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 

 ভ্রমিয় সমস্ত দেশ ক'তর হইয়া । 
রাজপুরী সম্মুখেতে বসিল আসিয়া ॥ 
দৈবের ঘটনা কু শা যায় খণ্ডন। 
বুবাদও শিশু ছিল গবাক্ষে তখন ॥ 

আলী, আবলেরে নিয়া গৃহেতে রাখিল . চতুর্দিিক দেখিতেছে পুর্বে নাহি জানে। 
কেহ নাহি জানে যুনা তথায় থাকিল ॥ 

রাজাঁআর মন্ত্রী পরে নগর খুজিয়1। 

পরে এক অশ্ব অ।লী করি আনয়ন । 
যুবাকে কহিল তুমি কর আরোহণ ॥ 

ব্হুমূল্য ধন দিয়] তাহার সহিতে। 
বিনয় বচনে আলী লাগিল কহিতে ॥ 
“আরনাহি শক্র তব করে অন্বেষণ । 

দেশে কিরে আসিয়াছে নিয়া সেনাগণ 
অতএব পরামর্শ বলি মহাশয় । 
পলায়ন কর তুমি যথা মনে লয় । 

শুনিয়া আলীর কথ বণিক তনয় । 
ধন্যবাদ করি তারে প্রণমিয়া কয় ॥ 
ধরণ'তে যতকাল জীবন ধরিব। 

প্রাণ রক্ষ1+ করিয়াছ স্মরণ করিব ॥ 

আলিঙ্গন দিয়! আলী কহিল যুবারে। 
ঈশ্বর বিপদে রক্ষী করুণ তোমারে ॥ 

পরে যুব! অশ্বোপরি করি আরোহণ । 
বোগ্দাদ নগর লক্ষ্যে করিল গমন ॥ 

বিশ্রাম না করে পথে চলে দিবা নিশি |. 

কয়দিন মধ্যে তথা উত্তরিল আদি ॥ 
নগর প্রবেশ করি যায় হাট পানে। 
সদাগর লোকে সবে মিলে যেই খানে ॥ 
মনে করে দেখা! হবে সেই সাধুসনে। 
বশরায় তুষ্ট যারে করেছিল ধনে ॥ 
বলিবে তাহার কাছে এ দুঃখের কথা । 
তাহাতে সান্ত্বণী পাবে যাবে মনোব্যথা 
এই ভাবি সাধুপলা খু'জিল দকল | 
ন। দেখিয়া] সদাঁগরে হইল বিকল ॥ 

। আচশ্বিত দৃষ্টি হয় আবনের পানে ॥ 
 দেখির] আনন্দ কত শিশুর হইল । 

দেশেতে আসিল কিরে পাবে ন| বুঝিয়ী, হ্বর।করি শিরা ভূপে সম্বাদ কহিল ॥ 
শুনিয়] ভূপতি বলে হবে তব ভ্রম । 
মরিয়ছে বহুদিন আবল-কাসম ॥ 
তবে বুঝি তারমত হেরিয়া কাহারে । 
ভুলিয়! বলিছ দ্ষ্টি হইল তাহারে ॥ 
শিশু বলে শুন প্রভু ভ্রান্তি ইহ নয়। 
আবল-ক।সমে আদি দেখেছি নিশ্চয় ॥ 
তথাপি সন্দিগ্ধ রাজ বিশ্বীন ন। বায়। 
সত্য মিণ্যা ভৃতা দিযা দেখিতে পাঠায় । 
আবল দেখিয়াহিল বালকে তখন | 
গবাক্ষে থাকিয়া তারে দেখিল যখন ॥ 
সম্ভাবনা ছিল পুনঃ দেখিব আসিয়া | 
আসিবার প্রত্যাশায় ছিলেন'বলিয়? ॥ 
এমন সময়ে শিশু নিকটে আইল। 
দেখামা ত্র পরিচয় তখনি পাইল ॥ 
আপন প্রভৃর পদে প্রণাম করিয়] | 
ভূমি রহিল ছুই চরণ ধরিয় ॥ 

। আবল তুলিয়] ত:রে জিচ্জাসে তখন। 

| নৃপতির কাছে তুনি আছ কি এখন ॥ 
একথা! শুনিয়া শিশু করিল উত্তর । 
যথার্য এখন আনি রাজার কিঙ্কর ॥ 
মহা পরী ক্রান্ত বীর হশবণ রাজন । 
অতিথি তোমার গৃহে হইল যখন ॥ 
খন আমায় তারে করিলে অর্পণ | 
অতএব ভৃত্য আমি তীাহরি রে ॥ 
আপনি চলুন প্রভু আমার সহিত 
দেখিয়া তোমাকে রাজা হবে পুলকিত ত॥ 



পারস/ ই'তহাস । 

আশ্চর্য হইয়া যুব] শিশুর কথায় । 
চলিল তাহার নঙ্গে ন্পতি যথায় ॥ 
স্বর্ণ সিংহাসনে রাঁজ। ছিলেন বসিয়1 । 
সখের তরঙ্গ উঠে আবলে হেরিরা ॥ 
তখনি উঠিয়া রাঙ্গা নামি ভূমিতলে । 
আলিঙ্গন করিলেন ধরি তার গলে ॥ 
অচৈতন্য কলেবর হয় প্রেম ভরে । 
ইন্দিয় অবশ মুখে বাক্য নাহি সরে। 
পরে কিছু দৈষ্য হয়ে কহেন রাজন । 
“ অতিথি তোমার দেখ তুলিয়া নয়ন” ॥ 
আবল আশ্চধ্য অতি একথা শুনিয়া 
কহিল ভূপাল প্রতি নয়ন তুলিয়। ॥ 
“তোমার গ্রভাপে প্রভু ক্ষিভি করে ভয় 

দ্রপ্রের দমন তুমি দীনের আশ্রয় ॥ 
একথ। বলিয়। যুব ভূমিষ্ঠ হইরা। 
রহিল রাজার পদ মস্তকে লইয়া ॥ 
ভূমি হতে আবলেরে তুলিয়! রাজন । 
বিচিত্র আসনে নিয়] ক তখন ॥ 
যুবাকে জিজ্ঞ।সে ভূপ “ কোথা তুমি ছিলে 
কহ শুনি মৃত্যু হতে কি পে বাচিলে” ॥ 
আবল সকল কথ। বিস্তারিয়ী কয়। 
যে গ্রকার মস্ত্রা হস্তে পরিত্রাণ হয় ॥ 
আদি অন্ত সে ব্ুত্বান্ত শুনিয়া রাজন । 
কহিল “দুর্দশ। এত আমার কারণ 
তোমার আলয় হতে আনার পুরীভে । 
বশর] নগরে দত পাঠাই ত্বরিতে ॥ 
তথাকার নুপে লিখি লিখন পড়িয়া । 
স্বরার তোমারে রজ্য দিবেক ছাড়িয়া ॥ | 

ছরাচার না শুনিয়া, অনুজ্ঞা আমার । 
জাবন বধিতে চেষ্টা করিল তোমার ॥ 
সত্য সে আবলকট। করিয়। প্রহার । 
ধনের সন্ধান নিয়] করিত সংহার ॥ 
এজন্য রাখিয়াঁছিল তোমায় বন্ধনে। 
ভয় নাহি তাঁর শোধ দিব এইক্ষণে ॥ 

ঙ 

৩৩ 

গিয়াছে জাফর মন্ত্রী নিয়] সেনাগণ । 

আ নিবে দোহার শীপ্ঘ করিয়] বন্ধন ॥ 

তদবধি মম বাসে কর তুমি বাস। 

রাজার সমান সেবা করিবেক দান ॥ 

অতঃপর নৃপবর সত্তর হইয়।। 

কসম কাননে যান যুবাকে লইয়া ॥ 

নীরপুর্ণ নীর!ণয় অপুর্ব শোভন । 

নানা জাতি মীন তাহে করিছে ভমণ ॥ 

মনোজ্ঞ দ্বাদশ অভ্তস্ত আছে মধ্যখানে । 

সুন্দর গাথনি ভার অসিত পাষাণে ॥ 

তাহার উপর ছ্াত গোম্ষেজ আকার । 

স্রগন্ধ চন্দন কাঠে খিলান তাহার ॥ 

ফুকরে কুঁকরে আছে স্থবণের জাল ॥ 

তার মধ্যে ক্রীড়া করে বিহঙ্গম জাল । 

স্থমধুর স্ববে সদ] করে কত গান। 

আবণে শ্রবণ মাত্র সিদ্ধ হয় প্রাণ ॥ 

তাহার মধ্যেতে অতি রম্য সরোবর । 

যুবাকে লইয়া] সান করে নৃপবর ॥ 

কিঙ্গর নিকর পরে করিয়া যতন । 

উত্তম অস্বরে অঙ্গ করিল মার্জজন | 

আবলেরে পরাইয়1 অপুর্ব বসন । 

পুরী প্রবেশিল রাজা করিতে ভোজন ॥ 

মেঠাই মিষ্টান্ন আদি নানা উপহার । 

বসিলেন দুই জনে করিতে আহার ॥ 

ভোজন হইলে সাঙ্গ করিস্ুরা পান। 

আ'বলে লইয়া রাজা অন্তঃপুরে যান ॥ 

স্বর্ণ সিংহাসনে রাণী বসিয়া তখন। 

সারি দির] ছুই পাশে ছিল নারীগণ ॥ 

কাহার হন্ছেতে বীণা কার সপ্তনারা। 

কাহার মুখেতে বাঁশী হস্তেতে সেতারা। 

অনুপম] নারী এক সুমধুর ঁরে। 

যন্ত্রে মিলাইয়1 সর এই গান করে | 



৩৪ 

গীত আড়া তেতাদা ! 
পিরীতি করিবে যদি ইহাই উচিত তার । 
একেবারে করে বেন ভঙ্গ নাহি পড়ে আর 

গ্রতিজ্ঞা করিবে তার,ঞাণ যায় যায় বাঁর়। 

বিস্ডেদে উচ্ছেদকরি সেই প্রেম ভাবসার। 

নুগপতিকে দিয়াছিল যুব? যে রমণী | 
বান্পীতে সঙ্গত গীত কৰিছে অমনি ॥ 
আর বে বাদ্য যন্ত্র হক্েতে ধরিয়।। 
শুনিহে মধুর গান আদর করিয়া ॥ 
হেনকালে ছুই জনে ধায় পেই স্থালে। 
রাজারে দেখিয়া রাণী নামিল সম্মানে | 

মহিষারে মহীপাল সন্তাষিয়া কয় । 

বশরা নিবাসী এই বণিক তনয় ॥ 

বণিক নন্দন রাজ-নীণীকে হেরিয়]। 
রহিলেন দগডবৎ প্রণাম করিয়া ॥ 

কিন্ ঘুবা| মহিষীকে প্রণাঁমে যখন । 
অসম্ভব শব্দ এক হইল তখন ॥ 
সকলে মে।হিত ছিল যে নারীর গানে । 
সে নারী পড়িল ভূমে হেরি ঘুবা পানে ॥ 
অটৈতন্য মতা প্রায় বাক্য নাহি সরে । 
কিহনো কি হলে। সবে হাহাকার করে॥ 
এদিকে আবল যুব] প্রণাম করিয়]। 
পতিতা নারীর পানে দেখিল কিরিয়। ॥ 
রম্নীর মুখচন্দ্র হেরিকন। অমনি | 
জ্ঞানশ্ুন্য হয়ে সুনে পড়িন তখনি ॥ 
উর্মা ভগে দুই চক্ষু হইল তাহার । 
বদন পাঙ্গাশ বর্ণ শবের আকার ॥ 
অননি কি হলো বলিরাজা কে'লেনিল। 
অনেক যতনে তার জ্ঞান উপজিল॥ , 
চৈতন্য পাইর। হাপে কহিল আবল। 
“ উনিয়াছ কেরে। দেশে ঘটে যে সকল” ॥ 
এই সে রমণী প্রভু আমার প্রসঙ্গে । 
পতিতা হইয়া ছিল তটনী তরঙ্গে ॥ 

পারন/ ইতিহান | 

দার্দেনী ইহার নাম শুন মহশিয়। 
দিবানিশি যাঁর জন্যে শোক চিত্ত হয় ॥ 
আশ্চর্য্য হইয়। রাজ! কহেন তখন । 
চমংকার দেখিল।ম দৈবের ঘটন ॥ 
কত শত ধন্যবাদ দেই বিধাতায়। 
দার্দেনী পাইলে তুনি যাহার কৃপায় ॥ 
চেতন পাইয়। পরে দার্দেশী যুবতী । 
আপিল রাজার পদে করিতে গ্রণতি ॥ 
প্রণমিতে নাহি দিয়। জিজ্ঞাসিল ভূপ। 
কহ শুনি বিবরণ কাঁচিলে কিক্প ॥ 
দার্দেনী উত্তর করে শুন মহীপাল। 
জল হতে ধীবর তুলিতে ছিল জাল ॥ 
হেন কালে দৈবযোগে নদীতে ভানিয়] | 
পড়িলাম সেই জালে আপনি অ:নিয়া । 
ধীবর তুলিয়। জাল পাইয়া আমায় । 
কেমন আশ্চর্য্য হয় কহা নহি যায় ॥ 

শ্বাস মাত্র আছে মোর দেখিয়। ধীনর । 
নিজ গৃহে আনি যত্ব করিল বিস্তর ॥ 
তাঁহার সাহায্যে আমি পাইয়া শিশ্তার। 

কহিলাঁম বিবরণ করিয়। বিস্তার ॥ 

কিন্ত সে শুনিয়া হৈল প্রকম্পিত ডরে | 
নৃপতি জানিলে পরে সর্ধনাশ করে ॥ 
মরিবে আমার লাগি করি এই ভয় । 
দাসী বিক্রেতার কাছে করিল বিক্রয় ॥ 
বোগদাঁদে আঁজিয়? মোরে সেই মহাজন । 
বেচিল রাণীর স্থানে নিয়া কিছু ধন। 
যাব যুৰতী কথ কহিতে থাকিল। 
মনোযোগেরীজা তারে দেখিতে লাগিল॥ 

পরম লাঁবণ্যৰতী হেরিয়। তাহারে । 
কাহিনী হইলে শেষ কহিল বুবারে ॥ 
“এবপ সুন্দরী সদা জ'গে তব মনে । 
একথা আশ্চধ্য নহে তুচ্ছ বোধ ধনে ॥ 
কিব। ইচ্ছা বিধাতার ধন্য বলি তীরে |. 
কুপানিধি হাঁরানিধি দিলেন তোমারে” । 



পারস/ ইতিহাস | 

রাঁণী:ক ডাকিয়। রাজ কহিল তখন | 
£“ছড়িতে হইল প্রিয়ে সখীরে এখন ॥ 
অদ্যাবধি দাঁদেনীর দাপীত্ব বারণ । 
মনে না] করিবে কিছু ইহার কারণ” । 
মহিষী কহিল “ গ্রভু সন্দেহ কি মনে । 
বাঞ্চ|! করি চির সুখে থাকে ছুই জনে” ॥ 
নৃপতি বলেন “ রাঁজী বাসনা আনার । 
শীন্দ্রের সম্মত বিয়া দিব দেহাকার ॥ 
নৃত্যগীত মহোত্সবে তিনদিন বাবে। 
মহাঁনন্দে বিবাহেতে লোক জন খাবে” ॥ 
শনির] রাজার কথ। বণিক তনয় । 
পদানত হয়ে বলে “শুন মহাশয় ॥ 

পদেতে যেমন তুমি নরের প্রধান । 
সৌজন্যে তোঁন কে দেখি তাঁহার সমান ॥ 
অতএব ভাগ্ারের যোগ্যপাপ্র তুমি । 
সে ধন তোমাকে দিতে বাগ করি আমি 

রাজ1 বলে “না হইবে কখন এমন । 
লইব তোমার ধন কিসের কারণ ॥ 
স্বচ্ছন্দে সুখেতে ধন কর বিতরণ । 
বাঞ্চ। করি দীর্ঘ কাল থাক ছুই জন” ॥ 
নারিকা নায়কে রাজ-নহিষী তখন | 
কহিলেন “বল শুনি বৃতীত্ত কেমন” ॥ 
তদন্তর দুই জনে কহিতে থাকিল । 
রাণীর লেখক গল্প লিখিয়া রাখিল ॥ 
অতঃপর নৃপবর হরিষ অন্তরে | 
উদ্ধাহের যথ!'বিধি আয়োজন করে ॥ 
বিবাহ দিলেন ঘট? করি অতিশয় । 
কোলাহল চতুর্দিক্ ঘুড়ি দেশময় ॥ 
অনিবার তিন দিন হয় নৃত্য গীত। 
চতুর দিবসে আলি মন্ত্রী উপস্থিত ॥ 
আনিল আঁবলকট। মন্ত্রীরে ধরিয়া | 
হস্ত পদ শুঙ্খলেতে বন্ধন করিয় ॥ 
রাঁজাকে যে আনে নাই করি এপ্রকার । 
আবল অভাবে ভয়ে স্ৃত্যু হয় তার ॥ 

৩৫ 

সমাচার শুনি ভূপ করি আজ্ঞা দান। 

পুরীরু সম্মুখে নঞ্চঞ্করিল নির্মম ণ ॥ 
আঁবল-কটায় তুলি তাহার উপরে । 
কোঁতোঁয়াল দঁড়।ইল অসিনিয়। করে ॥ 
দেখিতে আইল দেশে ছিল যত লোক । 
আনন্দে ভাসিল জবে না| ভাবিয়া শোক ॥ 
কোতোঁয়!ল রাজ-্দুখ করে দরশন । 

মন্ত্রীরে ক।টিতে আজ্ঞ। দেন ততক্ষণ ॥ 
হেনক।লে নৃপতিকে বণিক তনয় | 
চরণে ধরিয়] কহে করিয়া বিনয় ॥ 
“যদিও আবলকটা দুরাচার হয়। 
তথাপি ভাহার প্রাণ রাখ মহাশয় ॥ 
তোনার করুণা দ্প্ি আমাতে দেখি] | 
পাইবে কতই দুঃখ জীবনে থাকিয়া ॥ 
মোর সুখ দেখি ছুখে জ্বলিয়া মরিবে | 
ইহার অধিক আর শাস্তি কি করিবে” ॥ 
শুনিয়| আশ্চর্য রাজা কহিল যুবারে ! 
“জানিলাম তব দয়া বথার্থ এবারে ॥ 
বশর!'র রাজ্য দান করিব তোমাকে । 

যথার্থ শাসনে তুমি-রাখিৰে প্রজাকে” ॥ 
যুবা কহে “ মহারাজ রাজ্যে নাহি কাষ। 
প্রাণ রক্ষা করিয়াছে আজী যুবরাজ ॥ 
আর যে উদ্ধার করে বাল্কিসী নারী । 
ইহাদিকে রাজ্য দেন এই ভিক্ষা করি” ॥ 
নৃপতি ভাবিল আলী বচায় যুবারে । 
রাজ্যদান পুরক্ষার উচিত তাহারে ॥ 
আলীকে রাজত্ব আর উজীরের প্রাণ । 
আবলের বাঞ্চ।মতে দিল ছুই দান ॥ 
কিন্ত মন্ত্রী ছরাচ'র ছাড় নহে তায় ।. 
জীবন অবধি বদ্ধ থাকে রাজাজ্ঞায় ॥ 
আবলের বাক্যে মন্ত্রী পাইল জীবন। 
শুনিয়। প্রশংসা করে যত প্রজা গণ ॥ 

কিছুকাল বান করি রাজার ভবনে । 

আবলের বাঞ্তী হয় স্বদেশ গমনে ॥ 



৩৩ 

নৃপতির কাছে গেল দার্দেনী সহিতে। 
বশরায় গমনের বিদ্ময় লইতে ॥ 
অম্থ গজ সৈন্য সঙ্গে দিলেন ভূপাতি। 
চলিল পরম রঙ্গে যুবক যুবতী ॥ 
বশরায় উত্তরিয়। বণিক নন্দন | 
লাগিল স্ুখেতে কাল করিতে যাঁপন ॥ 

হেথা আঁবলের গল্প সমাগ্ হইল। 
ধাত্রীরে সকল সখী প্রশংসা করিল ॥ 
কেহ বলে আঁবল-ফাঁসমে কহি ধন্য | 
এম্ব্য্য যেপ তাঁর তেমনি সৌজন্য ॥ 
হাকণের ধন্যবাদ কোন সখী কহে। 
প্রশংসার পাত্র রাজ] দানে হ্যুন নহে ॥ 
আর সখী বলে যুব1 যথার্থ প্রেমিক | 
একভাবে দার্দেনীকে ভাবিত ক্রমিক ॥ 
ইহ শুনি রাজকন্যা! কহে ততক্ষণ । 
কেমনে যুবার যশ কহ সখীগণ ॥ 
দার্দেনীকে পাশরিয়। বাল্কিসী যার। 
মনেতে লাগ্রিয়াছিল প্রশংসা কি তার॥ 
চাহি যে পুরুষ হবে প্রেমিক এমন | 
নায়িকা মরিলে তবু না টলে কখন ॥ 
নিরস্তর একভাবে ভাবিবে তাহারে । 
জান্তে কভু ইচ্ছ। নাহি করিবে কাহারে ॥ 
কি বোধ নাহি হয় আছে হেন জন। 
সহিয়] এতেক ছুঃখ রাখে নিষ্ঠামন ॥ 
ধাঁএী বলে ক্ষম1 কর ওগে1 ঠাকুরাণী | 
বিশ্বস্ত প্রেমীর গল্প কত আমি জানি ॥ 
অটল সরল মন এপ্রকার রাখে । 
সকল সময়ে তার সমভা'ব থ'কে ॥ 
শুন আরে বলি তবে প্রমাণ ইহার । 
শুনিয়। বিশ্বীস হবে পুরুষে তোমার ॥ 

পারষ/ ইতিহাস | 

রাজা রাজবনশাহ ও চেরেস্থানী 

রাজকন/ার ইতিহাস ! 

চীনরাজ্য অধিপতি,রাঁজবন শাহ খ্যাতি, 
এক দিন গিয় মৃগয়ায় । 

দেখে মৃগী মনোহর, শুভ্রবণ কলেবর, 
নীল পীত চিহ্র শোঁভে তায় ॥ 

কনক নুপুর পায়, অপৰপ শোভা! পাঁয়, 
মণিময় বাস পুঙঠোপরে । 

হেরিয়। হরিণীৰপ, হয়ে আমোদিত ভূপ, 
ধাইলেন ধরিবাঁর তরে ॥ 

প্রাণ ভয়ে ম্বগী তীয়, পলাইয়। বেগে ধায়, 
অবিলম্বে অদৃষ্ঠ৷ হইল । 

নিরাশ হইয়। রায়, কহিলেন আপনায়, 
হায় মোর কি খেদ রহিল। 

ম্বগী ন।পাইৰ আর, ক্রেশ মাত্র হলোসার, 
আকিঞ্চন সকলি রূথায় । 

মনেতে বিষাদ কত, ভাঁবে রীজ। অবিরত 
মৃগী দেখে পুনশ্চ তথায় ॥ 

রম শাস্তি করিবারে, ক্ষুদ্র এক নদী ধারে, 
কুরঙ্গিণী করিয়ী শয়ন। 

তারে হেরি পুনরায়,আঙ্লাদে ভাসিলরায় 
আনন্দীশ্র পুর্্ণত নয়ন ॥ 

নৃপে দেখি দ্ুরভাঁগে,ভয়ে কুরঙ্গিণী আগে 
লম্ষ দিয়! পড়ে গিয়া! জলে । 

অশ্ব ত্যজি নৃপবর, তটে গিয় শীত্র তর, 
জলে নামি খুজে কুতৃহলে ॥ 

কিন্ত ম্বগী অদর্শনে, চমকিত হয়ে মনে, 
বলে এ সামান্য মৃগী নহে। 

হবে কোন বিদ্যাধরী, হরিণীর কপ ধরি, 
সীকারী ছলিতে বনে রহে ॥ 

ভূপতি বিস্ময় যত, দঙ্গীগণ সেই মত, 
সবে ভাবে হবে বিদ্যাধরী। 



পারস/ ইতিহাস | 

নৃপতি তাপিত মনে, শ্বাস ছাঁড়ে ক্ষণে! 
জলপানে চক্ষুস্থির করি ॥ 

মন্ত্রীকে বলেন শুন, “হরিণী হেরিতে পুনঃ 
অদ্য হেখা রজনী থাকিব । 

লইতেছে মনে এই, থাকিলে এখানে সেই 
কুরঙিণী অবশ্য দেখিব”। 

হেন স্থির করিমনে, আজ্ঞাদিল সঙ্গীগণে 
গৃহে পুনঃ করিতে গমন । 

মত্ত্রীমী ত্র সঙ্গে করি, বসি তথা তৃণোপরি 
হরিণীর কথোপ কথন ॥ 

রবি যায় অস্তাচলে, নরপতি ঘুমে টলে 
মন্ত্রীবরে কহিল তখন । 

নিদ্রায় নয়ন ভারি, আর না বসিতে পারি 
বাঞ্চ! করি করিতে শয়ন ॥ 

উজীর জাশিয়। থাক, জলপানে দৃষ্টি রাখ 
যাহ। দেখ বলিবে আমায় | 

এত বলি নৃপবর, নিদ্রা যাঁয় ঘোরতর 
পরে পাত্র মোহিল নিদ্রায় ॥ 

আচম্বিত বাদ্য শুনি, মন্ত্রী আর নৃপমণি 
নিদ্রভ.ঙ্গ উভয়ে উঠিল । 

চক্ষু মেলিদেখে পাছে,মনো হর পুরী কাছে 
দৈবে যেন তখনি গঠিল ॥ 

মৃদ্ুস্বরে রাজা কয়, “একিদেখি আলোময় 
কেনব। শুনিতে পাই গীত । 

এই যে ভবন রম্য, নাঁহি হয় বোধ গম্য 
বল দেখি আছ কি বিদিত” ॥ 

মেজিন উজীর কয়, “কিবা দিব পরিচয়, 
না বুঝি এ সামান্য ঘটনা 

হবে কোন মায়ীধর, মজা ইতে নৃপবর 
মায়াজাল করিল রচন1 ॥” 

রাজ1 কহে মন্তীবরে,“যাহা হয় হবে পরে 
যুক্তি সিদ্ধ না হয় ফিরিতে। 

চলপুরীপ্রবেশিয়1কি আছে দেখিব গিয়1 
বুঝিবৰ কে পারে কি করিতে 

৩? 

ভাবীমন্দ প্রক'শিয়1মিথ্যাভয়দেখাইয়" 
সঙ্কুচিত করিওনা তায় । 

কদাঁপি নী ভীত হব, মানিবনা মান তব 
মোর তাহে যি প্রাণ যায়” ॥ 

রাজ।র প্রতিজ্ঞ! শুনি, উজীর প্রমাদ গণি 
বিষাদিত হইল অন্তরে । 

কোন কথা নাহি বলে, রাজার সঙ্গেতেচলে 
পুরীদ্বারে উভয়ে উত্তরে ॥ 

দেখিয়। কপা টমুক্ত, হইয়া নির্ভয় যুক্ত 
প্রবেশিল দাল।নের মাঝে । 

গন্ধবাতি জ্বলে কত, আসনাদি নানামত 
তাঁহে ঘর অপবূপ সাজে ॥ 

ভবনে বিবিধ গন্ধ, বায়ু বহে মন্দ মন্দ 
, আম্বাণেতে উভয়ে শিহরে । 

কিন্ততথলোকনাই, আশ্চর্যভাবিয়াতাঁই 
পরে যায় রায় অন্য ঘরে ॥ 

দেখে এক মনো হরী স্বর্ণ সিংহাসনোঁপরি 
অলঙ্কারে সর্ধাঙ্গ ভূষিত। 

হীরাঁমতি চ,ণিতায়, নানামণি শোঁভাঁপায় 
অভরণ ল।'লেতে খচিত ॥ 

পঞ্চাশত সহচরী, নানাবাদ্য যন্ত্র ধরি 
দশড়াইয়া কন্যার সম্মুখে । 

মুক্তাঁয় চিত্রিত করা, গোলাপি বসন'পর 
. গান করে পরম কৌতুকে ॥ 

এহেন বাদ্যের ধ্বনি, শুনে নাহি নৃপমণি 
তথাপি ও মোহিত না হয়। 

একান্তমানসে ভাবে, কিকপে ৰপসীপাঁবে 
সেই ভাবে ব্যাকূল হৃদয় ॥ 

রাজাকে দেখিয় ঘরে, গান ভঙ্গ দিলেপত্রর 
নৃপবর প্রণমিয়া তথা । 

কন্যারসম্মুখেগিরা,প্রেমবাঁক্যেসম্থে ধিয়া 
কহিতে লাগিল এই কথা ॥ 

“শ্ুনবলি শশিমুখি, তোমাঁতে জগত সুখী 
তুমি মন্ মোহিনী সবাঁর। 



৩৮ পারন/ ইতিহাস | 

হেরিয়।তোম।র আখি,চীনঅধিপতিপাখী কিন্ত চীন অধিপতি, হইয়। মোহিত অতি 
বদ্ধ প্রেমপিঞ্রে তোমার ॥ দখে তারে নয়ন ভরিয়1 । 

কেতমি কামিনী হেন, সাক্ষাৎ চপলা যেন পাই? অমুল্য রত্র, তুষিতে কতই বস্তব 
বপে কর এ্রিভুবন জয় । করে অতি বিনয় করিয়ী । 

শুনিব তোমারনাম,কিজাতিকোথায়ধাম কন্য] বলে মহাশয়, “যাহ অভিরূচি হয় 
কহমোরে তব পরিচয়” ॥ ভোঁজন করহ ত্যজি লাজ। 

সহাস্য বদনে ধনী, “কহে শুন নৃপমণি,; আমরাঅপ্্সরানারী,গদ্ধেতে আহারকরি 
কাননে সতত করি কেলি । |. স্ুখেনাহি অশনের কায ॥ 

হরিণীজানিবে মোরে,কিন্ত শুননিজজোরে অনন্তর নরপতি, হরে হরষিত অতি, 
নর সিংহে সদা কাদে ফেলি ॥ মন্ত্রী সঙ্গে করয়ে আহার | 

ধরিতে যে হরিণীরে, গিয়াছিলে ন্দীতীরে, হেন কাঁলে সহচরী, মণিময় পাত্র করি, 

পরে নীরে অন্তর্ধান হয় । ! স্থর। দেয় সমীপে দোহার ॥ 
সেই সে হরিণী আমি, শুন ওহে নরন্বামী, কন্যার কারণ পরে, স্থরা আনয়ন করে, 

কহিলাম সত্য পরিচয় ॥ : প্রাণ তার লইল রমণী | 
র[জাবলে “হে সুনারী,কেমনে বিশ্বীসকরি ভক্ষণের গুণ যাহা, ভ্রাণেতে হইল তাহা 

এনহে সামান্য তব মায়া । হৃদয়েতে বর্ঠিল তখনি ॥ 
শুনি প্রেমেভয় লগে, দেখিয়া এখন অ।গে চঞ্চন হইয়া ভপ, রমণীরে নানাবপ 

বুঝি এসকল মিছ! ছায়া ॥ র প্রেম বাক্য কঠিতে লাখিল। 
নারী কহে “ওহে ভূপ,এই স্বাভাবিক বপ: স্থন্দরী আবণ করি, রাজকর করে ধরি 

যাহা তুমি দেখিছ এখন | ূ তুষ্। হরে পশ্চাতে কহিল ॥ 
কিন্ত হেন শক্তি ধরি, যেইবপ ইচ্ছাকরি, শুন্ ওহে নৃপবর, যদিও আপনি নর 

পারি তাহ করিতে ধারণ ॥ নী বট জাঁত্যংশে আমার। 
শুনহে বিশেষ তত্ব” এই শক্তি দেব দত্ত হইনে কি হয় তায়চঘটিরাছে মহা দাঁয় 

পাইয়াছি জনম সময় | গেসে বধ্। পড়েছি তোমার ॥ 
ইহার বিশেষ কথা, আরকি কহিব হেথ। করিয়াছ ভাল জর, শুন বলি সমুদয় 

ইচ্ছায় মানস পুর্ণ হয়” ॥ ূ পরিচয় হপতি কুমার | 
ইহ! বলি বিদ্যাধরী, সিংহাসন পরিহরি। স.মান্য রমণী নই, মনুষ্যের মান্যা হই 

করে কর ধরিয়া রাজার । পাইযাছ বড়ই শীকাঁর | 
নিয়াযায় অন্যঘরে,সেইস্থানে শোভাকরে অ ছেদ্বীপচেরেস্থান, দৈত্যদের বাসস্বান 

. নানাজাতি অপুর্ধ আহার ॥ সাগরের মধ্যস্থ বিস্তার। 
রাজা আর মন্ত্রীবরে, বষাইয়1 সেই ঘরে তথাভূপ মেনটর, কন্যমাত্র আনির্তার 

মধ্য স্তানে আপনি বদিল । চেরেন্থ'নী উপাধি আমার ॥ 
উজ্ীর পাইয়] ভয়,' মনে মনে এই কয় হইয়াহে তিন মাস, দেখিতে নরের বাস 

নাজানি কি বিপদ আসিল | ছাড়িঘাঁছি পিভাঁর ভবন । 



পারস/ ইতিহাস | 

দেশ দেশান্তরেকিরি, অরণ্য অর্ণব গিরি 
সব স্কানে করিয়া গমন ॥ 

হইল মানস পুর্ণ, 
যাইতেছি পিতার আলয়ে। 

হেন কালে মহারাজ, করিয়। মমর সাজ 
ভ্রমিতেছ মৃগার আন্রে। 

হেরিৰপ চমতকার, বাইতেনাপ রিআর, 
একেব:রে মন উচ্চাউন। 

আলু থালু হর বাস, ঘন খন বহে শ্বাস 
তৰ প্রেমে পড়ি তখন ॥ 

মনে ভাবি একি লজ্জী,মানবে করিয়। সজ্জা, 
আমারে করিল এত খর্ব | 

শেষে কিআমার তবে,ম্কুষ্যভজিতেহবে 

তার কাছে যাবে সব গর্ধ | 

জানিয়াচঞ্চল মতি, হইয়1] লজ্জিত অভি, 

ইচ্ছা করি করি পলারন । 

কিন্ত পদ নাহি চলে, ঘেন কো।ণ্জাছু বলে 
রাখে মোরে করিয়া বন্ধন ॥ 

কিকরি তখন আর, সাধ্য নাহি পলাবার 
ওচারু বদন নিবখির|। 

শেষেভাবিনান।বপ,কিকপে তোমায়ভুপ 
ভূলাইব স্ববপ ত্যজিয়া ॥ 

বিচার বিস্তর করি, পরনে মী কপ ধরি 

চলিলাঁন তে মার দাক্ষাতে ॥ 

আন।কে দেখিয়া অতি,হলে তুমিহর্ষমতি 

ধ্রিবারে চলিলে পশ্চাতে ॥ 
সেঁভাগ্যভাবিয়।মনে,অগ্রেবাই প্রাণপণে, 

পরে শীরে হই অদর্শন। 
নামিয়া যখন জনে, অন্বেষিনে কুতৃুহলে 

ভাবি মনে সুখের লক্ষণ ॥ 

হইল দ্বিগুণ সুখ, ঘুচিল মনের ছুঃখ 
এই কথ। শুনিলম কনে। 

যখন কহিলে তুনি, হরিণী হেরিতে আমি 
অদ্য নিশি থাকিব এখানে ॥ 

গগণে উঠিয়] তৃর্ণ 

৩০১ 

তুমি আর মন্ত্রীবরে, নিজ্রাগত দেখিপরে, 
হইলাম আঁক্কাঁদে পুর্ণিত। * 

তখনি সত্বর মনে, আজ্ঞ| দিয়া দৈত্যগণে, 
করিলাম এপুরী নিশ্মিত ॥ 

চেরেস্থাণী এইৰপে, ইত্হাস কহে ভূপে, 
হেনকাঁলে আচম্বিত ঘরে । 

দেখে এক দৈত্যসুতী,হপে অতি খেদযুত। 
গুবেশিল মহাবেগ ভরে ॥ 

তহার বদন লনে, চেরেস্থানী অনুনাঁনে 

বুঝিল যে অমঙ্গল বার্তী । 
শিরে করেকরাঘাত,নেত্রে হয় বারিপাতি, 

শেোকেতে হইল অভি আর্ত ॥ 
ইহ| দেখি চীনেশ্বর, হইলেন কি কাঁতির, 

তার ছুঃখ বলিবাঁর নহে। 
জিজ্ঞীসিভেযায় কথ1,হেনকালেনারীতথা 

কন্যার সম্মুখেআসি কহে ॥ 
«“ম[নব হইতে দৈতা, দীর্মজীবা হয় সত্য, 

তবু দাস ক্লভান্তের নামে । 
তোমার জনক ভূপ, ত্যজিয়। অনিত্যবপ, 

গিয়াছেন সেই নিত্াযধ।মে ॥ 

নিলি সব প্রজাগণ, করিয়াছে এই পণ, 
বসাঁইবে তোম।কে আসনে । 

অতএব গুণবতি, চল তুমি শীত্রগতি, 
রাখ গিয়। প্রজাকে শাসনে ॥ 

জন্ক আমর যিনি, প্রধান উজীর তিমি, 
পাঠালেন লইতে তোমাকে। 

বশীভূত প্রজ।গণে, দেখিতেছে পথ পানে, 
পাঁঠিইিয় এখাঁনে আমাকে” ॥ 

শুনি রাজকন্যা কর,+যাব আমি নিজালয়, 
বলিতে শী হইবেক আর । 

তুমি আর মক্ত্রীবর, যথার্থ আজীর বর, 
উভয়কে দিব পুরস্কার ॥ 

নথপকরে কর আনি, কহে পরে চেয়েস্থানী 
এইক্ষণে ছাড়িব ত্ভোমাক্কে | 



৪৩ 

যদ্যপি প্রেমিক হও, মম প্রেমে বন্দী রও, 
তবে পরে পাইবে আমাকে ॥ 

আশ দিয় দৈত্য-কন্যা করিল গমন । 
তেজ বিনা দীর্গ্ু হীন হইল ভবন ॥ 
অন্ধকারে মত্তী সঙ্গে থাকে নৃপবর | 
গ্রভাতে চমক লাগে দেখি প্রভাকর ॥ 
পুরীতে বসিয়। অছি স্থির ছিল মনে । 

কিন্তু দেখে বন মধ্যে বসি ছুই জনে ॥ 
নরপতি মন্ত্রী প্রতি কহেন তখন । 
বুঝি মন্ত্রী এ সকল হইবে স্বপন ॥ 

মন্ত্রী কহে মহারাজ নিবেদন করি । 
“স্বপন কখন নহে মায়াময় পুরী ॥ 
কুহকিনী বোধ হয় হেরিয়াহি যারে। 
করিতে অসাধ্য কম্ম অনায়।সে পারে ॥ 
পরম বপসী বপ ধরি এই বনে । 
ছলিতে তোমারে বাঞ্শা ছিল তার মনে ॥ 

দেখিলে যতেক সখী গান বাদ্য করে। 
সকলে তাহ।র। দৈত্য নারী বেশধরে” ॥ 
একপে প্রবোঁধ বাক্য মন্ত্রী যত কর। 
প্রেমে মত্ত নরপতি না করে গ্রতায় ॥ 
ভুলিতে না পারে সেই রমণীর কপ । 
অস্থির অন্তরে গৃহে আদিলেন ভূপ। 
য়েভাব জাগিছে হৃদে তাহার অভাবে। 

সে ভাঁবে অভাব নাহি হইবে স্বভাবে ॥ 
প্রত্যহ বুঝায় মন্ত্রী বিবিধ বচনে। 
তথাপি গ্রবোধ বোধ না হয় শ্রবণে ॥ 

যদিও কন্যার বার্তী শুনিতে না পায় 
তথাপি তাহার ভাব ছাড়িতে না চায় ॥ 
সুখলাপ রঙ্গ রস সকল ত্যজিল । 
মুগয়ার ছলে রাজা ভ্রমিতে লাগিল ॥ 
যেই স্থানে সেই ম্বগী দেখিয়াছে আগে 
সেই খানে পাবে পুনঃ সদা হছদে জাগে। 

পারস/ ইতিহাস ! 

এৰপে দ্বাদশ মাস হইল অতীত । 
রথ! প্রেম মায়াময় ভাবিল নিশ্চিত ॥ 
অতঃপর নৃপৰর পাঁইলেন ভয়। 
বুঝিয় মায়ার কর্ম হইল বিস্ময় ॥ 
প্রতিজ্ঞ করেন পরে করিব ভ্রমণ । 

বহু বিধ দ্রব্য হেরি স্রিঞ্ধ হবে মন ॥ 
এপ চিন্তিয়। র'জা মন্ত্রীকে ডাকিয়া । 
শাসন করিত রাঁজ্য দিলেন সঁপিয়া ॥ 
আরোহণ করি পরে মনোহর ঘোড়া । 
তাহার লাগাম জিন জহরেতে মোড়া ॥ 
রাজ বস্ত্র অলঙ্কার লইয়। কতেক । 
মনি চণি হীরা মতি সহিত অনেক ॥ 
জঙ্ঘদেশে লম্বমাঁন অসি দীর্ধাকার। 
হীরকে মণ্ডত কোষ মণিময় তাঁর ॥ 
এই মত বাঁস ভূষ। পরিয়! রাজন । 
যামিনী যোৌগেতে একা করিল গমন ॥ 
একাকী যাইতে মন্ত্রী কত বাধা দিল। 
কিন্ত রাঁজ। তার কথা কর্ণে না শুনিল ॥ 

যাইতে টিবেট দেশে নরপতি ধায় । 
ক্রমেতে কতক পথ এড়াইয়া যায় ॥ 
পাওয়া যাবে রাজধনী ছুই দিন পনে। 
হেনস্থানে থাকিলেন বিশ্রামের তরে ॥ 
নিকটে দেখেন এক পরম বপসী। 
মেঘাচ্ছন্ন শশী যেন বুক্ষতলে বসি ॥ 
শিরে কর দিয়] ভাসে নয়নের শীরে | 

মুখ চত্দ্র ঢাকিয়াছে বিল্াদ তিমিরে। 
অষ্টাদশ বর হবে যৌবন প্রাথম। 
অন্তমাঁন ঘটিয়াছে বিপদ বিষম ॥ 

পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন মলিন সকল । 
স্বাভাবিক কপে তবু করিছে উদ্জ্স ॥ 
হেরিয়। নারীর ভাঁব ভাবিছে ভুপতি | 
এনহে অভাগা কভু হবে ভগ্যৰতী ॥ 
নিকটে যাইয় তারে জিজ্ঞাসেন ভভূপ 
কে তুমি সুন্দরী কেন হেথ! এই বপ। 



পারস/ ই'তহাস | 

উত্তর করিল নারী “শুন মহাশয় । 
রাজকন্যা রাজ ভারা মোর পরিচয় ॥ 
পড়িয়াছি ছুঃখে কিন্ত বিধির বিপাকে । 
স্থল কথা কহিলাম সংক্ষেপে তোমাকে 
শুনিয়| তাহার বাণী নৃপমণি ভাবে। 
জ্ঞানীভাব বুঝি তার ছঃখের প্রভ:বে ॥ 
এইবপ নৃপবর বিচারিয়! মনে । 
যুবতীরে কহিলেন বিনয় বচনে ॥ 
“যেভাৰ তোমার দেখি বিপরীত অতি । 
অন্ুতাপে হইয়াছে উদাসীন মতি ॥ 
রোদন ছাড়ির। তুমি ধৈধ্যবপ ধর । 
জ্ঞান জলে ছুঃখানল নির্বাপণ কর” ॥ 
শুনিয়া প্রবোধ কথা রাজকন্যা কহে । 

“অ।পনি যে কহিলেন, অবথার্য নহে ॥ 
কিন্ত হেন জ্ঞ'ন নাহি করিবে তখন । 
ছুঃখের কাহিনী মোর শুনিবে যখন ॥ 
অধিলীর প্রতি যদি হইলে সদয়। 
বলি শুন বাহে ভুঃখ হয়েছে উদয় ॥ 

টিবেট রাঁজ। ও রাণীর ইতিহাস 
«“ন[মেতে নৈন।ন জাতি বড়ই প্রচণ্ড । 
তাহাদের রাজা খত] প্রভাপে দোর্দও। 
একামাত্র আমি হই তাহার ছুহিতা । 
এই হেতু বড় ভাল বাসিতেন পিতা ॥ 
মহানন্দে রাজ্য ভোগ করিয়া রাজন । 
বিধির নির্বন্ধ মতে ছাড়িল জীবন ॥ 
বাজার পঞ্চ হলে যত গ্জাগণ। 

সকলে মিলিয়! মেরে দিল সিংহাসন ॥ 
অবোধ বালিকা আমি ছিলাম তখন । 
চারি বর্ষ বয়ওক্রম কি জানি শাসন ॥ 
আলী নামে ছিল তা: উজীর পণ্ডিত । 
যাহার বিবাহ মোর ধাত্রীর সহিত। ॥ 
পারার হরর 

৮ 

৪৯ 

শিশুকালে রাজকার্ধয হইল তাহার । 
অধিকন্ত শিক্ষা ভার লইল আমর ॥ 
উপদেশ দিল মন্ত্রী বিবিধ প্রকারে । 
রাজনীতি ধন্ম কম্ম শিখাতে আমারে 
কিছু নাহি বুঝা যায় অদষ্টের লেখা । 
ঞ্ষ ভাঙ্গে আর গড়ে এইমাত্র দেখা ॥ 
রাক্গকার্ধয চালাইতে পারিব যখন । 

দুরদৃষ্থ প্রতিবাদী হইল তখন ॥ 
শুনিয়াছি পুর্বে ছিল পিতার কনিঠ । 
মোয়াঁকেক নামে কবীর মহান্ বলিষ্ঠ ॥ 
পরম্পর এই কথা বলিত সকলে । 
তাহাকে মারিয়] ছিল ঘুদ্ধেতে মোৌগলে। 
কিন্ত দেখ অচিন্তিত দৈব সাধ্য কায । 
অকল্মীৎ উপস্থিত করি রণ সাঁজ ॥ 
রাজ্যের প্রধ।ন বহু তার বন্ধু ছিল। 
তাহারা সে পক্ষে গিয়া যুদ্ধভ।র নিল ॥ 
মিলিয়। খুড়ার সঙ্গে হয়ে সেনাপতি । 
আরস্ত করিল রণ নিয়া অনুমতি ॥ 
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র বিপক্ষ সকল । 
জ্বালিল সংগ্র'ম কপ বিষম অনল ॥ 
আমার সপক্ষ মাএ দেই মন্ত্রাবর। 

বিধিমতে করিলেন যত ঘোরতর ॥ 
কিন্তু তিনি নিবাইতে চেষ্টা পাঁন ষত। 
অনিবাধ যুদ্ধানল বুদ্ধি পায় তত ॥ 
কিছুকাল মন্ত্রীবর যুঝি প্রাণ পণে। 
অবশেষ পরাজয় বিপক্ষের রণে ॥ 
খুড়।র অবাধ্য নহে প্রজা কোন জন। 

মিলিয়1 সকলে তারে দিল সিংহাসন ॥ 
সদ" সঙ্কুচিত পাছে যদি সৈন্য চয়। 
মোৌর জন্যে যুদ্ধ করি রাজ্য পুনঃ লয় ॥ 
এই হেতু ছলে বলে নিয়] রাজপদ। 

আরভ্তিল চেই্রা মোরে কিসে করে বধ ॥ 
বুঝিয়্। উজীর ধাত্রী সকল বিশেষ | 
নিশিতে আমাকে নিয়] ছাঁড়িলেন দেশ 



৪২. 

ক্রমে ক্রমে এলবেসিন গরদেশ ছাড়িয়]। 
গুগুপথে উপস্থিত টিবেটে আসিয়া | 
রাজার নগর মধ্যে ভদ্রপলী যথ]।। 
তিন জনে বাসস্থান করিলাম তথা ॥ 
ছদ্মবেশে বাস করি অতি ছুঃখ যুত]। 
মন্ত্রী হলে। চিত্রকর আমি তাঁর সুতা» 
সদ] থ।কি গুণ ভাবে জামান্যের নায় 
মনে ভয় লোকে পাছে পরিচয় পায় ॥ 

ছিল বটে জহরাঁদি আমাদের স্থানে । 
পারিতাঁম ধনী সম কাঁটা ইতে মানে ॥ 
কিন্ত রহিলাম অতি সামান্য হইয়]। 
উজীরের উপার্জনে নির্ভর করিয়া ॥ 

এইৰপে ছুই বর্ষ অনায়াসে যায়। 
পুর্ব সুখ সমুদায় ভুলিলম তায় ॥ 
অধিক ছুঃখের ভোগ ভূগিলাম কত। 
এজন্য হইল ছুঃখ স্বভারের মত ॥ 
পাসরিয়। পুর্ব মান রাজ সিংহাসন | - 
আপনাকে ভাঁবিল।'ম অতি সাধারণ ॥ 
স্লাতি নাহি করিতাম পূর্বের সম্পদে । 
তাহাতে ছিলাম জুখে পড়িয়া বিপদে ॥ 
তখন পুর্বের কথা হইলে স্মরণ। 
ভাবিতাম কষ্ট ভার গিয়াছে এখন ॥ 
রাজত্বে বিবিধ চিন্তা থাকে উপস্থিত । 
ভাগ্যে বিধি করিয়াছে সে দায় বঞ্চিত 
হাঁয় সেই কালে প্রাণ হইলে বিয়োগ,। 
সহিতে না হতো? পরে এত কেশ ভোগ 
অভাশিনী পাবে দুঃখ সাধ্য কি লঙ্ঘন 
বিধাতার লিপি কভু ন1 হয় খণ্ডন ॥ 
অদৃষ্টের দোষ দেওয়া বিফল যেমন । 
সাধ্যাতীত সেইকপ করিতে মোচন ॥ 
ছুঃখের কাহিনী মোর বিচিত্র অত্যন্ত । 
বলিতেছি শুন তবে তাহার আদ্যন্ত ॥ 
“বিচিত্র কয়েক চিত্র করিয়] উদ্গীর | 
'দেশময় মহাখ্যাতি করিল বাহির ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

একথা টিবেট পতি করিয়] শ্রবণ । . 
আঁদিলেন সেই ছবি করিতে দর্শন ॥ 
দর্শাইল মন্তীবর আপনার কাষ। 
দেখিয়] শুনিয়? তুষ্ হয় মহারাজ ॥ 
দুইজনে শিষ্টালাপ করেন যখন । 
রাজা দরশনে তথা গেলাম তখন ॥ 

ভাবিলাঁম কন্যাভাঁবে যাই যেই খানে। 
অন্যভাবে না চাইবে রাজা মোর পানে ॥ 
কিন্ত হলে] মিথ্য] যুক্তি মনের সহিত । 
আমাকে হেরিয়। রাজ] হইল মোহিত ॥ 
বুঝিয়। রাজার ভাব করি পলায়ন। 
আরস্তিল দুইজনে অন্য অ'লাপন ॥ 
মেরে যেন হেরে নাহি এই ভাবে রহে। 

কিন্ত সে কথার কথা মনে তাহা নহে 

থাঁকিয়1 থাকিয়। মন হয় বিচলিত। 

নিশ্চিন্ত শরীরে যেন চিত্ত) উপস্থিত ॥ 
পরদিন পুনর্বার নৃপতি আসিল । 

এই ৰপে যাতীয়ীত করিতে লাগিল ॥ 

চিত্র দেখিবার ছলে কিরে সব ঘর । 

অভিপ্রায় মেরে কিসে হেরে নৃপবর ॥ 

যেখানে আমীকে দেখে সেই খানে ধায় 

কিন্ত আত্ম অভিপ্রার কিছু নাঁজানায় 
প্রেম তরু মুঞ্জরিলে না হয় গোঁপন। 
ক্রমে তার দেখ। যায় শাখাদি লক্ষণ ॥ 

এক দিন কহে রীজ। উজীরের কাছে। 

“এক জন চিত্রকরে প্রয়োজন আছে ॥ 

প্রশংসিত শিল্পকর তুমি এক জন। 

তোমাকে নিকটে রাখি সদ1কশকিঞ্চন 

অতএব থাক যদি পুরীতে আমার । 

নির্দিষ্ট করিব বহু বেতন তোমার” ॥ 

যেই ভ'বে এই কথা ভূপাল কহিল । 
উজীরের তাঁহা বোধ তখনি হইল ॥ 
ভাবী কাল ভাবি অলী বলিল আমায় 
টিবেট নৃপতি ভাল বাসিল তোনাঁয় ॥ 



পারস/ ইতিহাস ॥ 

চিত্রকর চাই, যাহ! নৃূপবর কহে। 
কেবল তোমার জন্যে ফলে তাহা নহে। 

করিতে হইলে বাদ রাজার ভবনে | 
রঞ্জিবে তোমার মন প্রেমে র কথনে ॥ 
শেষে তুমি প্রেমে বদ্ধা হইয়। রাজার, 
দেখ যেন করিও না কলঙ্ক স্বীকার ॥ 
আপনার কুল নান রাখিবে স্মরণে । 
ভুলিবে না কোন মতে রাজ।র বচনে ॥ 
যদ্যপি রাজ্যের অংশী করেন তোমারে 
তা হলে কহিতে পারি ভজিতে রাজারে॥ 
ইহ1 ভিন্ন হয় যদ্দি অন্য ভাব তাঁর। 
দেহেতে থাকিতে প্রাণ না ভজিও তায়॥ 
মন্ত্রীর মন্ত্রণ! ভাল, ন1 করি হেলন। 
অঙ্গীকতী হইলাম করিব পালন। 
কহিলাম ভূপতির দেখি নাহি তাহা । 
সংগোপন করিলাম ঘটিরাছে যাহ] ॥ 
স্থন্দর পুরুষ রাজা নবীন যৌবন। . . 
বাহন হয় প্রেম করি করিয়া দর্শন ॥ 
হেরি ভূপ মম ৰপ বিমোহিত যত । 
নরস্বামী দেখি আমি হইলাম তত ॥ 
কিন্ত ধন্ম নিয়, রাঁজ। পাছে দেয় ফাকি 
এহেতু মনের ভাব ননেতেই রাখি ॥ 

রাজ মোর এ সন্দেহ করিল বিনাশ । 

আপনি আপন ভাব করিয়া প্রকাশ ॥ 
রাজার পুরীতে বাস করিবার পরে |» 
আপন মানস ব্যক্ত করেন সত্ববরে ॥ 
কহিলেন *হরিণান্ী হেরিয়! তোমায়। 
বিচলিত মন প্রাণ হয়েছে তাহায় ॥ 
নিকপমা কপ হেরি সদত অস্থির | 

মরণ নিশ্চয় যদি নাহি কর স্থির ॥ 
দুক্ষর সময়ে রাখ পুক্ষর-নয়না। 

তক্ষর সমান গ্রাঁণ করোন। ছলন। ॥ 
যতনে হৃদয়ে রাখি সম্মান করিব । 

বিচ্ছেদ বৈরিরে কাছে আদিতে না দিব! 

৪৩ 

প্রেম রাজ্যে সেহবপ দিয় ভূত্যগণ । 

সুখ সিংহবসনে রাখে করিব সেবন” ॥ 

একথ। শুনিয়া আনি প্রণানি রাজারে। 

কহিলাম সংক্ষেপেতে কাহিনী তাহারে। 
শ্রবণান্তে নরপতি বিষাদিত মনে । 

গ্রবোধিল কত মোরে একপ বচনে ॥ 
যেকাঁলে টিবেটে তব শুভ আগমন। 

তোমার যে শক্র তাঁর করিব দমন ॥ 

 মোয়াকেক্ তৰ রাজ্য নিয়াছে হরিয়া। 
তার শাস্তি দিব আমি উত্তম করিয়া ॥ 
কালি পাঠাঁইব লোক তাহার নিকটে । 
ছ।ড়িয়া না দিলে দেশ পড়িবে সঙ্কটে ॥ 
রাজার আশ্বাস বাক্যে মানিয়া বিশ্বীস। 
করিল।ন তার কাছে মানস প্রকাশ ॥ 
রসিক প্রেমিক প্রন্ভু করি নিবেদন । 
বিচলিত মন তব আমার কারণ ॥ 

অ।মিও অধৈর্য বড় হইয়াছি তায়। 
হৃদে বিবেস্মরশর হেরিয়া তোমায় ॥ 
একথা শুনিয়। রাজা আহ্বাদিত মন। 
নিজ করে কর ধরি কহিল তখন ॥ 

মনসাধে প্রেম বুক্ষ করিনু রোপণ। 
করিব ন। ভঙ্গৰপ অনমিতে ছেদন ॥ 
সাহস ভরস] রাজ। এইবপ দিয়] | 
সেই দিন মহোঁংসবে করিলেন বিয়া ॥ 
নর্নাথ পরদিন উঠিয় প্রভাতে ।' 
দুতগণে ডাকাইয়! আনিল সভাতে ॥ 
তাহাদিগে সমাচার বলির বিশেষে | 

আজ্ড1 দিল শীত্্র যাও নৈমানের দেশে ॥ 
নৃপ স্থানে বিদায় হইয়। দৃতগণ। 
নৈমান রাজার রাজ্যে করিল গমন। 
আমার বিবাহ কথা সে রাজার কাছে। 
বলিয়1, কহিল দূত এই কথ। পাঁছে॥ 
পাঠাইল নৃপবর কহিতে তোমাকে | 
কিরাইয়1 দেও শীঘ্র একাজ্য রাণীকে ॥ 



অধিরে|ধে রাজ্য যদি ফিরে নাহি দিবে । 
তবে টিবেট।ধিপতি সমর করিবে ॥ 

ছুরাত্মাঁর সংগ্র।মের শক্তি নাহি ছিল। 
তথাপিও দস্তে দূত কিরাইয়া দিল ॥ 
ভূপতিকে দ্ুতে আসি সন্বাদ কহিতে। 
আজ দ্রিল সৈন্যগণে গুস্তত হইতে ॥ 
যখন যুদ্ধের সাজ সকল হইল । 
নৈমানের লোকে আসি রাজাকে কহিল। 
মহারাজ তব দূত আসিবার পরে। 

মরিয়াছে মোৌয়াফেক তিন দিন জরে ॥ 

বশীভূত প্রজ।গণ সবে মিলি তায়। 
সমর করিতে আর কেহ নাহি চায় ॥ 
এসম্বাদ শুনি রাজ? করিলেন স্থির | 
আমার স্ববপে তথা শাসিবে উজীর ॥ 

কিজ্ঞ এক অচিন্তিত ঘটিল কারণ । 

তাহাতে মন্ত্রীর যাত্রী হইল বারণ ॥ 
একদিন সন্ধ্যাকালে ঘরেতে আসিয়া । 

কোঁরাণ করিয়া পাঠ আঁসনে হসিয়] ॥ 
পুস্তক বন্ধন করি উঠিয়া যখন । 
করিতেছি শয়নার৫থ শয্যায় গমন ॥ 
ভয়ঙ্গর মুর্তি এক আচন্বিত গিয়া । 
দেখিলাম লুগ্ড হলো দেখামা ত্র দিয়া ॥ 

উঠিলাম মহাঁভয়ে করিয়] চীংকার। 
সেই,শব্দে নিদ্রভঙ্গ হইল রাজা ॥ 
শীঘ্র উঠি নৃপৰর আসিলেন তথা । * 
আমি তারে কহিলকম আতঙ্গের কথা ॥ 
ভর্তাকে দেখিয়া পরে গেল সেই ভয় । 
ভাবিলাম সেই মুর্তি সত্যবূপ নয় ॥ 
পুস্তক পড়িতে মে।র ছিল অন্য মন। 

বাতিকেতে হইয়াছে বিকট দর্শন ॥ 
শুনিয়] সকল কথা কহিলেন স্বামী । 

এখন বিষম দায়ে পড়িলাম আমি ॥ 
পাঁলছ্গেতে ভব কপ আঁরো এক নারী । 

একাঁক'র দ্ই কন লশ্িতে না পারি ॥ 

পারস/ ইতিহার । 

এইক্ষণে দেখিয়াছি তোমাকে তথায় । 
বল দেখি কি প্রকারে আসিলে হেথায় ॥ 

চমত্কার বোধে আমি কহি নৃপবরে | 

কি বল কি বল বল বুঝা ইয়] মোরে ॥ 
নৃপবর কহিলেন বুঝাঁব ফি আর। 
দেখ গিয়া পালঙ্কেতে হবে চমংকার ॥ 

শুনিয়। রাজার মুখে অশ্রুত ঘটন। 
করিলাম তৃরা করি তথায় গমন ॥ 

বিছানায় দেখি গিয়া করিয়া শয়ন | 
অবিকল মমারুতি নারী এক জন ॥ 
দেখিয়ী আশ্তর্যয কপ কহিলাম তায় । 

হায় বিধি হেরি আমি কাহারে হেথাঁয় ॥ 
অবিলম্বে মমস্বরে কহিল সে নারী । 
কেরে তুই ছুশ্চারিণী চিনিতে না পারি।॥ 
বল দেখি কুহকিনী কিবপ সাহসে | 
এসেছিস মায়াবেশে কিসের মানসে ॥ 
এখন এমন আশা] না করিস মনে । 
থাকিবি মহিষী হয়ে নুপতির সনে ॥ 
আমারে করিয়] দুর লইয়া তোমায় । 
থাঁকিবেনা নৃুপবর কদাপি শব্যাঁয় ॥ 

ভরস। হইল সার ছলন। নিম্ষল | 
রাজার অন্তর কভু হবে না বিকল ॥ 
সম্বোধন করি পরে ভূপতিরে কয়। 

ইহারে এখনি বদ্ধ কর মহাশয় ॥ 
জজ দিয়া কারাগারে রাখিবে এখন । 

প্রায়শ্চিত্ত হবে পরে করিলে দাহন ॥ 
মম অবয়ব নারী দেখিয়। নিকটে 
আমার মনেতে অতি হুঃখ হলে বটে ॥ 
কিন্ত আরো চমংকাঁর হইল আমার 
নিষ্ঠ,র গর্বিত বাক্য শুনিয় তাহার ॥ 
উত্তর না দিয়। তারে সমান বচনে। 
অভিমানে বারি ধার। বহিল নয়নে ॥ 
বলিলাম ভূপতিরে শুন মহাশয় । 
বোধ ছিল গ্রহভে।গ হইয়াছে ক্ষয় ॥ 



পারস/ ইতিহাস ! 

আরে। এই অধিক বিশ্বাস ছিল মনে। 

ভাগ্য বশে মিলন হয়েছে তব সনে ॥ 

কিন্ত হায় হাঁয় শেষে এইকি ঘটিন। 

মায়াবিনী আসি মোর স্থখ বিনাশিল ॥ 

কোন্ শত্রু মোর স্থখে বিদ্বেষ করিয়1। 

আসিয়াছে মম তুল্য আকার ধরিয়। ॥ 

এখন কাঁমন] পুর্ণ হইল উহা র। 

বিহ্বলে চিনিতেমে রে নাহি পারো আর। 

সবিনয়ে মহারাজ করিহে মিনতি | 
নিরীক্ষণ করি দেখ অধিনীর প্রতি ॥ 

যেনারী তোমার ভার্ষ্যা প্রেয়সী হইবে । 

অন্তর তোম।র তারে চিনিয়।] লইবে ॥ 

নৈমানের রাজকনা] আমি সেই রাঁণী। 

ধর্ম সাক্ষী এই মাত্র সত্যবপ জানি ॥ 

মায়া কপ নারী মোর এপ বচনে। 

কহিয়? উঠিল পুনঃ লোহিত লোচনে ॥ 

নির্লজ্জ। ব্রমণী কেন প্রবঞ্চনা আর। 

আচরণে তোর সব হইল প্রচার ॥ 

খল ছুট মন্তষ্যের স্বভাব এমত। 

অকুেশে করিতে পারে সহস্স শপথ ॥ 

ভুলাইতে ছুই চক্ষু আজ্ঞা বশ রাখে । 

ইচ্ছামাত্র নেত্রে জল দেখা ইয়1থাকে । 
দুজনাঁকে কহিলেন রাজ এই কালে । 

কার্যনাঁই তোমাদের মিথ্যাগে।লনালে ॥ 

দেখিতেছি উভয়ের অভেদ আকার ।. 

একজন কুহকিনী অবশ্য ইহার ॥ 

মনে ভাবি হিতে হয় বিপরীত যদি । 

দোষীরে বধিতে পাঁছে নির্োষীরে বধি ॥ 

নৃপবর কাহাঁকেও চিনিতে না পারে । 

খোজাকেডাকিয়াকাছ্থেআহাদিল তারে 

রাখ নিয়? উভয়েকে তিম্ন ভিন্ন ঘরে । 

কালি হবে বিবেচনণ যুক্তিমতে পরে ॥ 
প।লঙ্ক হইতে রায় প্রত্যুষে উঠিল । 

ডাঁকিয়1? উজীর আর ধাত্রীকে আনিল ॥ 

৪ ৫ 

বিস্তারিত বিবরণ সকল কহিল |. 
শুনিয়া আশ্চর্য্য, ধারী দেখিতে চাহিল॥ 

মনে হিল ধাত্রী মোরেচিনিবে হেরিয়]। 
কিন্ত না পারিল কিছু পরীক্ষা করিয়। ॥ 
তুল্যাকার ছুজনার দেখিয়া অভেদ। 
ঘটিল*বিষম দায় করিতে প্রভেদ॥ 

হাটুতে অঁ চিল এক চিন্ মোর ছিল। 
ক্ষণেক বিলম্বে ধাত্রী স্মরণ করিল ॥ 
দেখিল দৌহাঁর হ'ট্র জানিতে নিশ্চয় ॥ 
পাইয়া সমান চিহ্ন ভাবিল বিস্ময় | 
অবশেষে ধাত্রী মোরে চিনিবার ছলে । 
জিজ্ঞাসিল নানা কথা লইয়া বিরলে ॥ 
বাক্যেতে তিলেক ভেদ নাপাঁয় কাহার । 
এক কথা এক রব শুনিল দোহার ॥ 
তথাপি আমার জন্যে বলিল রাজারে। 
সত্য বাণী ইনি হন রাখিবে ইহারে ॥ 
কিন্তু সে ধাত্রীর বাক্য শেষে না রহিল । 

রাজার মন্ত্রীর! সবে বিপক্ষ হইল ॥ 
বলিলেক ছিল] ধিনি শয়ন করিয়1। 
তিনি রাণী অন্য আছে কৃহক ধরিয়া ॥ 
আরো এই পরান দিলেক রাজাকে । 
অগ্নিকুণ্ডেপৌড়াইয়। মারিতে আমাকে ॥ 
কিন্ধ এই পরামর্শ না শুনিয়া রাজা । 
কহিল উচিত নহে প্রাণ দণ্ড সাজা ॥ 
দুর্নে বধিতে যদি রাণী,হত্যা হয় । 
তার পরে মনস্তাঁপ হবে 'অতিশয় ॥ 
এইবপ মনে চিন্তা! করিয়া ভূপতি। 

দেশান্তরে দিতে মেরে দিল অন্ুমাতি ॥ 

রাঁজাব আঁঙ্ঞীয় পরে যত ভৃত্য গণ | 

কাঁড়িয়া লইল মোর বস্ত্র অভরণ ॥ 

পুরাতন ভগ্ন বস্ত্র পরিধান দিয়া । 

নগর বাহিরে মোরে রাখিলেক নিয়? ॥ 

ঘটিয়াছে এই ৰপে ছুঃখের কারণ । 

এখন ভিক্ষাঁয় করি জীবন ধারণ ॥ 



৪৩ 

শুনিলেন মহাশয় আমার কাহিনী । 
জ্ঞানশ্রুন্য নাহি আমি কিন্ত অভা গিনী ॥ 
ছিলাম রাজার কন্য1 রাজ1 ছিল পতি। 
এখন সে পদে নাহি দেখ এই গতি” ॥ 
শুনিয়1 চীনীয় রাঁজ। রাণীর যন্ত্রণ1। 
বুঝাইল মহিষীকে করিয়। সাস্তৃনা"॥ 
“শুন রাণী ধৈর্য্য ধর চিন্ত1 নাহি আর । 
দুঃখের রজনী শীন্র যাইবে তোমার ॥ 

প্রসিদ্ধ কবিতা আছে বিজ্ঞের বচন। 
অত্যন্ত বাঁড়িলে হয় অবশ্য পতন ॥ 
মন্ুষ্যের দুঃখা নল হইলে প্রবল । 
উথলে স্থুখেষ্ধ সিন্ধু করিতে শীতল ॥ 
হইলে সুখের শেষ জুঃখে আসি ঢাকে। 

শুকায় স্থখের সিঙ্ধু বিন্ছ্ নাহি থাকে ॥ 
ছুঃখের সাগরে মন যখন ভাদিবে। 
তখনি ভাবিবে সুখ পুনশ্চ আসিবে ॥ 

কিন্ত পরিপুর্ণ সখ জানিবে যখন । 
বুঝিবে বিপদ কোন ঘটিবে তখন ॥ 
সুখ দুঃখ মনুষ্ের এই কপ হয়। 
বিধির লিখন ইহা! খগ্ডিবাঁর নয় ॥ 
শুন কহি আরো এক দৃষ্ঠাস্ত ইহার । 
তাহাতে বিশ্বাস বোঁধ হইবে তৌমার”। 

কাবার্শা মন্ত্রীর ইতিহাস ? 
হক্নিয় দেশে রাজা খোদাবন্দ নাঁম। 
কাবার তাহার মন্ত্রী সর্ধ গুণধাম ॥ 
একদিন নান কাঁলে'টবের ভিতর । 
অঙ্গ.রী অঙ্গ,লী হতে খুলে মন্ত্রীবর ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ কভু ন] হয় খগ্ুন। 
জল মধ্যে অঙ্গ,রীকা পড়িল তখন ॥ 
কিন্ত নীরে না ডুবিয়া ভাঁসিয়া রহিল। 
অদ্ভুত দেখিয়। মন্ত্রী আশ্চর্য্য হইল ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

অনিই ঘটন। হবে বুঝিল দেখিয়]। 
আচ্ছা দিল দাসগণে নিকটে ডাকিয়া ॥ 
এশ্বরধ্য অন্যত্র নেও এস্থান হইতে। 
আসিবে রাজার লোক এখনি লইতে ॥ 

আজ্ঞা মাত্র ভূতাগণ অবিলম্বে গিয়া । 
রাখিতে লাগিল ধন স্থানান্তরে নিয়া ॥ 

কিন্ত সে সমস্ত কন্ম সারা না হইতে । 
আসিল রাজার সেনা মন্ত্রীকে ধরিতে ॥ 
সেনা ধ্যক্ষ বলে মন্ত্রী শুন অভিপ্রায় । 
রাজ অ'জ্ঞাক 1রাঁগারে রাখিতে তোমায় 

ইহ] বলি মন্ত্রীবরে লইয়] চলিল। 
কেহ বাঁ থাকিয়। গৃহ লুটিতে লাগিল ॥ 
শত্রু অপবাদে মন্ত্রী তাপ না করিয়া । 
রহিলেন কিছু কাল শৃঙ্খল পরিয়া ॥ 
কোন মতে সখ তার কিছু না রহিন। 
আন্ম বন্ধু সনে দেখা বঞ্চিত হইল ॥ 
তাহে মহারাজ আজ্ছা দেন প্রতিদিন। 
মন্্রীবরে দিতে-আ রো! যন্ত্রণা কঠিন ॥ 
বহু দিনাঁবধি ছিল মন্ত্রীর মনন । 
রমাঁনসি নামে খাদ্য করিতে ভক্ষণ ॥ 
প্রতিদিন চান তাহা খোজাদের স্থানে । 
যাঁচ্্রা মাত্র সার হয় কেহ নাহি আনে॥ 
একদিন কারাপাল সদয় হইয়া । 
কিঞ্চিং সেই খাদ্য তারে দ্িলেক আনিয়। 
ভঁষিত চাতক প্রায় ছিল মন্ত্রীবর ৷ 
খাইতে আশার দ্রব্য হইল তংপর॥ 
হেন কালে ছুইট। মুষিক কোথা ছিল । 
তাহার সাধের খান্যে আনিয়া পড়িল ॥ 
নিরাশ হইয়] মন্ত্রী ডাকি ভূত্যগণে। 
বলিলেক ধন পুনঃ আনহ ভবনে ॥ 
অবিলম্বে রাজ। মোর বাড়াইবে মান । 
পুনশ্চ উজীরি পদ করিবে প্রদাঁন ॥ 
যেমন বলিল মন্ত্রী ঘটিল তেমনি । 

| রাজাজ্ঞায় কার] মুক্ত হইল তখনি । 



পারস/ ইতিহাস । 

সম্মুখে চডাকিয়? তারে কহিল রাজন। 
জানিলাম তুনি অতি নির্দে।ষী সুজন । 
অতএব্র বধিয়াছি তব শক্ত যত । 
মন্ত্রী কার্ধ্য কর তুমি পুর্বকার মত। 
কাঁবাশ] মন্ত্রীর যত বন্ধগণ ছিল । 
শুনিয়। সকল কথা তারা জিজ্ঞাসিল ॥ 

কেমনে জানিলে আগে বন্ধনে থাকিবে । 
কিসেবা বুঝিলে পুনঃ বিমুক্তি পাইবে ॥ 
ইহ] শুনি মন্ত্রীবর কহিল হাসিয়]। 
“যে কালে উঠিল জলে অঙ্গ,রী ভাসিয়1॥ 
তাহ) দেখি ননোম্ধ্যে বিচারি তখন | 
সুখ-রবি অস্তাচলে করিল গমন ॥ 
তপন কিরণাঁভাবে হবে অন্ধকার । 
অতএব ছুঃ$খ নিশি হইল আমার ॥ 
তার পরে কাঁরাগাঁরে রক্ষকের ঠাই। 
রমানদি খ।ইবারে সদ! আমি চাই ॥ 
কিন্ত তাহা না পাইয়1 ভাবনা হইল । 
আরো বুঝি কিছু কাল এছঃখ রহিল ॥ 
পরে সেই দ্রব্য কাছে আদিল যখন । 
মুষিক পড়িলে বোঁধ হইল তখন। 
ছুংঞ্চনিশি হৈল ভোর ক্লেশ না রহিবে। 
আজি হতে স্থুখ-ভাঁন উদয় হইবে” ॥ 
দৃপ্রান্ত সমাপ্ত করি কহে চীনপতি। 
«নিরাশ হৈওনা। রাঁণী.ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 

ছুঃখার্ণৰ হতে তুমি শীত্্ পাবে কুল। 
বোঁধ হয় বিধি আর নহে প্রাতিকুল ॥ 
অতঃপর শুন রাম বলি বিবরণ । 
ঘটিরাছে আমারো যে তোমারি লক্ষণ 

একথা বলিয়1 পরে চীনীয় রাজন। 
নিজ পরিচয় দিল রাণীর সদন ॥ 
তদস্তর মৃগয়ার বিবরণ কয়। 

যেই ৰপে শ্বেত মৃগী দরশন হয় ॥ 
কথ] সাঙ্গ হবামাত্র দেখে ছুই জনে । 
আনিতেছে এক ব্যক্তি অশ্ব আরোহণে। 

৪৭ 

নবীন পুরুষ অতি সুন্দর বদন । 
হইয়] বিবস্ত্র প্রায় করিছে গমন ॥ 
রাঁণী কহে “বুঝি এই পতি মোর যায়” 
পলায় প্রুষ কিন্ত ফিরিয়া ন] চায় ॥ 
আগু পাছু দেখে ভয়ে সশঙ্কিত মন। 
ধরিতে তাহাকে যেন ধায় কোন জন ॥ 

পুনশ্চ পশ্চাতে দেখে আরো এক জন । 

অতি বেগে আসিতেছে অশ্ব আরো হণ॥ 
বসন ভূষণ তার অতি শোভা পায়। 

নিক্ষোষিত অনি হস্তে রক্ত চিহ্ন তায় ॥ 
ধাঁইছে ধরিতে কাঁরে হয় অনুভব । 
চমত্কার ছজনার এক অবয়ব ॥ 

রাজার নন্দিনী কিছু বুঝিতে না পরে। 
এই পতি, অনুভব করিল তাহারে ॥ 
কিগ্ড সে এমন ব্যস্ত কাছ দিয়। যাঁয়। 
তথাপি রাণীর দিকে ফিরিয়ী না চাঁয় ॥ 
চীনীয় নৃপতি কহে একি চমংকার | 
উভয়েরি এক চিহ্ব অভিন্ন আকার ॥ 
রাণী বলে ইহাঁতেই বুঝ মহাশয় | 
বলিয়াছি যাহ। আমি মিথ্যা] তাহ নয়। 
এমন সময়ে প্রনঃ দেখে ছুই জনে। 
আদিল তৃতীয় ব্যক্তি অশ্ব আরোঁহণে। 
নৃপতির মন্ত্রী এই আলী নান ছিল। 
রাণীকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিল 
হয় হতে মক্ত্রীবর নামি.শীদ্বগতি । 
মহিষার চরণেতে করিল প্রণতি ॥ 
মন্ত্রী বলে আগে মাত। হেরি কিতে।মা 
প্রত্যাশা ছিলনা দেখা হবে পুনরায় ॥ 
কোটি কোটি ধন্যবাদ দেই বিধাতার । 
প্রাণে প্রাণে আছ তুমি ধাহার কপায় 
অধর্মের বৃদ্ধি হেতু কুকর্মমের জয় । 
স্বজনের মন্দ ফল যদিকিছু হয়॥ 
এই জন্যে ঘটে তাহা কেবল জানিবে । 
অন্তেতে বিচার তীর উত্তম হইবে ॥ 
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সকল চাতুরী চর হয়েছে এখন । 
কুহকিনা শত্রু তব হইল নিধন ॥ 
স্বহস্তে নৃ্পতি তারে করিল সংহার। 
অনমিতে রুধির চিত্র দ্রেখিবে তাহার ॥ 
অরে] দাদ উঠাইতে ভূপতি এখন । 
শক্রকে কাটিতে পাছে করিছে গমন ॥ 

ছুরাঁচার নৃপাকাঁর ধরি মায়াবলে। 
শিয়াছিল সিংহ।সন লইব।র ছলে ॥ 
এসকল কথ এক কাহিনী হইবে। 
বলিব তোমারে পরে সকল শুনিবে ॥ 
গেলেন ভূপতি অতি দুরে এতক্ষণ | 
ধরি গিয়া] ত'রে অশ্বে করি আরোহণ ॥ 

ইহা শুনি চীনেশ্বর মন্ত্রীবরে কয় । 

রাণীরে কি হেতু ক্লেশ দিবে মহাশয় ॥ 
এই স্থানে কিছু কাল থাক ছুই জন' 
আমি গিয়া ন্পতিকে করি আনয়ন ॥ 
এত বলি অশ্ব পৃঠে চড়িয়া ভূপভি। 
চলিল রাজার পাছে অতি শীন্রগতি ॥ 
জিজ্ঞাসিল মন্ত্রীবর রাণীরে তখন । 
যায় যে পুরুষ যুব ইনি কোঁন জন॥ 
চানপতি বলি রাণী দিল পরিচয় । 
উজীর আশ্চর্য্য তাহে হয় অভিশয় ॥ 
রাণী বনে সন্ত্রীৰবর কহ সব শুনি। 
কেমনে পড়িল ধরা সেই কুহকিনী ॥ 
মন্ত্রী বলে “শুন তবে তাহার রুত্তান্ত। 
বিশ্বাস করিয়া সভ্যগণেন শিদ্বান্ত ॥ 
সেই পাপিনীরে বাঁজ। রম্ণী ভাবিয়া । 
রাখিল রাণীর মত আদর করিয়া ॥ 
পরে কিছু দিনাবধি তাহারে লইয়া । 
রাজ্য প্রান্তে ছুর্গ মধ্যে লেন যাইয়া ॥ 
অদ্য রাজ আর আমি উঠিয়া প্রভাতে। 

ত্য এক সঙ্গে নিয়] যাই ম্বগয়াতে ॥ 
পথ হতে কিরে বাজ1 আইল শিবিরে । 
কি জানি কি কথা ছিল কহিতে রাণীরে ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

দ্বারেতে থাকিতে ভূপ কহিল আমায় । 
আপনি চলিয়া যান রাণীর তথায় ॥ 
কিঞ্চিং বিলঘ্ে দেখি আসে এজন । 
নবপতির তুল্যাকার তাহার গঠন ॥ 
বসন ভূষণ দেখি ছিন্ন ভিন্ন যেন। 

কহিলাম মহারাজ এপ্রকার কেন ॥ 
উত্তর না করে কিন্ত আম।র কথায় । 
অশ্খে চর্ড়ি দ্রুত যায় সশঙ্গিত প্রায় ॥ 

রাজার ।বভাট দশ ভাবি মনে মনে । 
চলিলাম তার পাছু অশ্ব আরোহনে ॥ 
হেনকালে উস্চরৰ শুনিলাম কানে ॥ 
দাড়াও দড়।ও মক্ত্রী থাক এইখানে ॥ 
ফিরে দেখি নরপতি শিবির হইতে । 
অসি হস্তে ধাবমান শত্রুকে বধিতে ॥ 
নিকটে আপিয়। মোরে কহে নরস্বানী। 
বড়ই গহিত কন্ম করিয়াছি আমি ॥ 
প্রাঁণাধিক মহিষারে দেশাস্তর দিয়) | 
কুহকিশী রাখিয়াছি রমণী ভাবিয়া ॥ 
মায়াতে ধরিয়াছিল রাণার আকার। 
আঁসিতেছি তারে আমি করিরা সংহার 
এবে এই ছুরাচারে হইবে বধিতেশ। 
মমাকার ধরিয়াছে রাজস্ব লইতে" ॥ 
ইহ বলি অশ্বোঁপরি চড়ি নৃূপবর। 
ধাইল শত্রর পাছে"হইয়। সত্তর ॥ 
একপ সন্বাদ সব বহে মন্ত্রীবর | 
রাজার পশ্চাতে পরে বায় চানেশ্বর ॥ 
হোঁথায় টিবেট পতি তংপর হইয়া । 
কুহবীর পাছু যান অশ্থ চালাইয়]॥ . 
অবিলম্বে হপবর ধরিয়। পামরে। 

অক্ত্রাবাত করিলেন স্কক্ষের উপরে ॥ 
হয় হতে ভূমে শত্রু পাড়িল তখনি । 
'ভূপতি তুর ত্যজি নাঁনল অমনি ॥ 

ছুরাত্স? চরণে ধরি কহিল রাজারে। 

দোহাই তোমার নষ্ট করন] আমারে ॥ 



পারস/ ইতিহাস! ৪৯ 

নৃপতি কহিল “কবে না বধিব আর। 
যথার্থ ষে পরিচয় বল. ছুরাচার ॥ 
কে তুই কি জন্য বল্ কিনের কারণ । 
কেমনে আমার বপ করিলি ধারণ” ॥ 

যোড় করে নৃপবরে মায়াধর কয় 1 
“কৃপ] করি ষদি প্রীণ রাখ মহাশয় ॥ 
তবে প্রবঞ্থনা আমি কিছু না করিব। 
সরল স্বভাবে সব যথার্থ কহিব ॥ 
বরঞ্চ তোমার সত্য বোধের কারণ । 
কহিতেছি নিজবপ করিয়া ধারণ” ॥ 
এতবলি অক্করীক1 খুলিয়া! তখনি । 
স্বাভাবিক বৃদ্ধ ৰপ হইল আপনি ॥ 
কপাস্তর হেরি ভূপ অত্যন্ত বিন্ময় । 
এই দেহ স্বাভাবিক মায়ধর কয় ॥ 
যখন রৃত্তাস্ত সব শুনিবে আমার । 

আরে চমংকার বোধ হইবে তোমার 

«ডামাসে আমার বাস শুন পরিচয় । 
মক্বেল নাম ধরি তাতির তনয় ॥ 
জনকের পুত্র কন্যা ছিল নাহি আর। 
পাইলাঁম সব ধন মৃত্যু হলে ভার ॥ 
ছুরদৃষ্টে সেই অর্থে ঘটিল অনর্থ। 
মনৌভ্রমে হইলাম কৃকর্মে প্রবৃত্ত ॥ 
যুবতী আছিল এক মন প্রতিবাদী । 
মজিলাম প্রেমে তার হয়ে অভিলাষী॥ 
ৰপেতে তাহার কাছে তুন্যা কেবা হবে 

গুণের তুলনা দিতে নারী নাই ভবে ॥ 
কিন্ত সেই গুণে ছিল অগুণ সঞ্চিত । 
মুখেন্তে মধুর বাক্য অন্তরে বঞ্চিত ॥ 
মিথ্য) আলাপনে মন হরিত সবার। 
প্রশংসা করিত লোকে সম্মুখে তাহার ' 

ছ 

€কমনি মধুর স্বরে করে আলাপন । 
ফেলিয়। প্রেমের ফাঁদে হরে সব ধন ॥ 
'যখন যাহাকে নিয় থাকিত আপনি । 
জাঁনাইত তারে যেন ভাহারি রমণী ॥ 
আগে নাহি বুঝিলান চাতুরী মস্ত্রণা 
অবশেষে কন্ম দোষে ঘটিল যন্ত্রণা ॥ 
কৌশলে কামিনী যত করে সমাদর । 
মনে করি আমি বুঝি বড় ভাগ্য-ধর ॥ 
এই ভাবে প্রেমে বশ ক্রমশঃ করিল । 
ফেলিয়া পিরিতি জালে সর্দস্ব হরিল ॥ 

নিত্য নিত্য এত ভেট দেই আমি তাঁরে 
চারি বর্ষ না যাইতে যাই ছারখাঁরে ॥ 
আমা ভিন্ন অন্য যত ছিল উপপতি। 
নজর বিস্তর দিত হতে প্রিয় অতি ॥ 
এপ প্রেমের লে।ভ সবে দেখা ইয়]। 
অতুল এশ্র্য্য ধন করে ফীকি দিয় ॥ 
সতত আনার মনে ছিল এই ভয়। 
দরিদ্র দেখিয়1] পাঁছে কথা নাহি কয় ॥ 
প্রেম পাশে মন বাঁধা বিচ্ছেদ না সবে । 
এইচিস্তা ছিল সদ শেষ কিনে রবে ॥ 

কিন্ত সে চতুর নারী বুঝিয়া আকারে । 
নিজ মুখে এই কথা কহিল আমারে ॥ 
“নির্ধন বলিয়। প্রিয় চিন্তা কি তোমার । 
এ ভাব অভ।ব কত হবে না আমার ॥ 
সব উপপতি হতে তুমিই রসিক । 
প্রেমেতেই ক্রমে দীন হয়েছ অধিক ॥ 

এহেতু ক্লৃতজ্ঞা হওয়1 আমার উচিত । 
স্থদস্ুদ্ধ সব দেওয়। যথাখ বিহিত ॥ 
অধিকন্ভ অন্য হতে পরে যাহা নিৰ |. 

তাঁহধও তোমাকে আমি ইচ্ছ।মত দিব ॥ 
ফলতঃ দুঃখের কালে দিয়াছিল এত । 

প্রতুল হইল তাহে বিলক্ষণ মত 
ক্রমশঃ ভিন্নত1 ভাব না রহিল আর। 
সর্ধময় কর্তী আমি হইলাম তর ॥ 
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এই ৰপে কিছুকাল হইল বঞ্চন।  * 
কাঁলেতে যৌবন কাল করিল গমন ॥ 
রূুদ্ধকাঁল কাল প্রায় আসিয়1 ঘেরিল। 
প্রেমিকেরা একে একে সকলে সরিল ॥ 

যে রমণী পুরুষের সঙ্গে সদা রহে। 
তার প্রাণে এবিচ্ছেদ বল কিসে সহে ॥ 

একদিন মোর কাছে কহে দেল্নোয়াজ। 
বৃদ্ধা হলে রমণীর বাঁচিয়া কি কাঁষ ॥ 
যুবক সমাজেনআন্দিথাকি নিরন্তর | 
অন্তর হইলে তাহে বিদরে অন্তর ॥ . 
এই শোক এড়াইব ত্যজিয়] জীবন । 
নতুবা কেরণে যাব বেদ্রার সদন ॥ 

জন্বৃবীপ মধ্যে সে প্রধান কুহকিনী । 
মায়াতে অন্তত স্থপ্ি করে একাকিনী ॥ 
তাহার ইচ্ছায় নদ নদী শুঞ্ হয়। 
অকৰুণ কিরণ ত্যজে কিন্ব! লুণ্ড রয় ॥ 
ইচ্ছ"য় চাঁদেরে পারে বাধিতে গগণে। 
টলমল করে ধরা তাহার বচনে ॥ 

যেস্থানে বেদ্রার বাস আছে নিদর্শন । 
যাইব তথায় আমি করিতে দর্শন ॥ 
হেন কোন দ্রব্য পাব হয় অনুমান । 

যুবক সমাজে তাহে বাঁড়িবে সম্মান ॥ 
একথা শুনিয়। তারে কহিলাম পরে। 

নিয় গেলে সঙ্গে যাই বড় বাঞ্চন করে ॥ 
অঙ্গীকার করি ধনী হইয়| তৎপর । 
লইল বেদ্রশর লাগি কাঞ্চন বিস্তর ॥ 
আর কিছু খাদ্যদ্রব্য করি আয়ৌজন। 
ফেরণ অরণ্যে সুখে যাই ছুই জন ॥ 
গুবেশিয়]? বন মধ্যে হেরি গিরিবর | 
তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড গহ্র ॥ 
সেইখানে কুলক্ষণে পক্ষি শত শত । 
ধরিয়? বিকট মুর্তি উড়ে অবিরত ॥ 
তার পরে দেখিলাম নামিয়া গহ্বরে । 

খর্বাকাব? বৃদ্ধা এক বনিয়। প্রস্তরে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 

বিকশিত পঁথি এক রাখি উক্ল পরে। 
স্থবর্ণ তন্ছর কাঁছে তাহা! পাঠি.করে ॥ 
রজত কটাহ পুর্ণ কৃষ্ণ মত্তিকাতে। 
ফুটিছে আপনি বহি বিহীন আখাতে ॥ 
বেদ্রার নিকটে গিয়। গৌরব করিয়া । 
নমক্ষার বরিলাম নজর ধরিয়া ॥ 
মাত সম্বোধনে নারী কহিল বেদ্রারে | 
তোমার অন্তত শক্তি বিদিত সংসারে ॥ 
আসিয়াছি দুইজন যেই জন্যে হেথা । 
জ্তীত আছ সব তুমি অন্তরের কথা ॥ 
ইহ] শুনি কৃহকিনী তাহাকে কহিল। 
আনাতে আশয় বোধ সমস্ত হইল ॥ 
ইহ বলি বিদ্যাধরী উঠিয়। তখন। 
দুইটা কাচের শিশি করে আনয়ন ॥ 
গহরর বাহিরে আনি রাখিয়। ভূমিতে ॥ 
ছুইট। অঙ্ুবী দিল এছুই শিশিতে ॥ 
তার পরে কিবা মন্গ তাহাতে পঠিল। 
এক শিশি হতে বহি আপনি উঠিল ॥ 
অন্য শিশি হতে ধুম উড়িল তখন। 
উঠিঝ1 বিশীল শক যুড়িল গগণ ॥ 
তাঁর পরে একাকঙ্গরী হাতে করি নিয়।। 
কহিল একপ কথা রমণীরে দিয়া ॥ 
তৰ মনোবাঞ্ণণ পুর্ণ হইল এখন | 
স্ুখেতে য।ইয়] কাল করিবে যাঁপন ॥ 
অঙ্গকুলীতে এ অন্ষুরী যাবৎ পরিবে ৷ 
যে নারীর ৰপ চাহ তখনি ধরিবে ॥ 
ইহাতে হইবে কপ এমন অভেদ। 
শক্তি না রহিবে কাঁর করিতে প্রভেদ। 
তদস্তর কহে মোরে সেই বিদ্যাধরী। 
মম হস্তে দিয়] এই দ্বিতীয় অঙ্গুরী॥ 
যাঁও যে জনের ৰপ ধরিতে চাহিবে। 
স্বপ দশ্বরি তাহ] তখনি পাইবে ॥ 
লইয়1 অমুল্য ধন আনন্দিত মনে ।. 
প্রণাম করিয়া! দেশে আমি দুই জনে ॥ 



পারস/ ইতিহাস ! 

ডামাদে আলিয় বাঁরযোষিত তখনি । 
প্রেমি জনে মজাঁইতে মাঁতিল অমনি ॥ 
নিজ বপ ত্যজে ধনী ভুলাবার ছলে । 
অপবকূপ ৰূপ ধরে অঙ্রীর বলে ॥ 
এমত চাঁতুরী ফাদ করিল বিস্তার । 
প্রেমিকের কোন মতে না ছিল নিস্তার ॥ 
এই কপে কত খেল খেলে বারাঙ্গনা | 
আমিও অঙ্গরী বলে করি প্রবঞ্থন] ॥ 
মধ্যে মধ্যে চুরি করি ছাড়ি নিজ কাঁয়া। 
কখনো সখের জন্যে ধরিতাম মায়া ॥ 

এই রঙ্গে কিছুকাল বঞ্চির। স্বদেশে ! 
বিদেশে যাইতে বাঞ্ছা হলো অবশেষে ॥ 
দেশ দেশীন্তর দেহে করিয়া ভ্রমণ । 
করিলাম নৈম'নের রাজে)তে গমন ॥ 
উত্তরিয় সেই খানে শুনি এই বাণী। 
বালিক? রাজার কন্য। হইয়াছে রাণী ॥ 
আলী নামে মন্ত্রী তার হয়ে প্রতিনিধি | 
শাসন করেন প্রজ| দিয়া নিজ বিধি ॥ * 
মন্ত্রীর একাধিপতো যত প্রজা গণ । 

রাজ প্রাতিকুলে উঠে সদ এই মন ॥ 
মোয়াকেক নামে ছিল নৃপতির ভাই। 
বহু কাল নিরুদ্দেশ তন্ব কিছু নাই। 
র'ণীর পিতব্য সেই জাঁনে সব্ধ জনে । 
লোকে বলে মরিয়াহে মোগলের রণে ॥ 

কিন্ত লোকে পরস্পর তাই ভালবাসে । 
এ সময়ে মোয়াফেক যদি দেশে আসে 
এ সব শুনিয়] মোরে দেলনোয়াজ কয়। 
লইতে রাজত্ব এই উত্তম সময় ॥ 
ইহাতে না চাই কিছু অধিক কারণ । 
মোয়াফেক ৰপ মাত্র করহ ধারণ ॥ 
ভাবিলাম এ খেল।ও খেলি এই ছলে । 
হইলাম মোয়াকেক অঙ্করীর বলে ॥ 
এই ভাবে সেই দেশে গিয়া উপস্থিত । 
তার ষত মিত্রগণ হয় আনন্দিত ॥ 

৫১ 

রাজ্য লব এ মনস্থ করিতে প্রচার । 
সিংহাসন দিবে তারা করিল স্বীক্কার ॥ 
নৈমাঁন জাতিকে মোর পক্ষেতে আনিল 
উঙ্গীরের শত্রু সব অ!সিয়ণ মিলিল ॥ 
ক্রমেতে সে দেশ সুদ্ধ সব প্রজা গণ । 
অস্ত্রধারী হইলেন আমার কারণ ॥ 
নগর বাসীর1 সবে মুক্ত করি দ্বার। 
রাজ্যশ্বর করিলেক দিয় রাজ্য ভার ॥ 

রাজ হয়ে নিরন্তর মনে ছিল আশ । 
কেমনে করিব রাজ কুমারীকে নাশ ॥ 
কিন্তু আলী মন্ত্রীবৰর তৎপর হইয়া । 
সংগৌপনে পলাঁইল তাহাকে লইয়। ॥ 
পরে আমি নিরুদ্ধেগে দিংহাসন নিয়া । 

প্রজা তুষ্ট রাখিলাম পুরস্কার দিয়া । 
আমার কারণ যারা হয় অস্ত্র ধারী | 
করিলাম তাহাদিগে রাজ কনম্ম চারী ॥ 
দেলনোয়াঁজ মনে হর কপ ধরি শেষে । 
অন্দরে রহিল রাঁজ মহিযীর বেশে ॥ 
অপুর্ব মন্দিরে ধনী থাকে হর্ধ মনে । 
গান বাদ্য সদা কাছে করে সখী গণে। 
উভয়ে আনন্দে বাস করি এই মত। 
কিন্ত সে স্থখের কাল শীঘ্ৰ হয় গত ॥ 
জানাইল সমাচার তৰ দত গিয়া । 
তুমি সেই কুমারীকে করিয়াছ বিয়া ॥ 
শুনিলাম আরো এই প্রতিজ্ঞায় ছিলে । 
সংগ্রামে লইবে রাঁজ্য ইচ্ছায় না দিলে ॥ 
কিরাইয়। দেই দূত করি অহঙ্কার। 
যেন আমি কোন ভয় রাখিনা তোমাত্র॥ 
কিন্তু শঙ্কা হয় দৃতে করিয়া বিদায় । 
রমণীরে জিজ্ঞাঁসি কি করিব উপাঁয় ॥ 
বিবেচনা করি শেষে ভাবিলাম তাই। 
দিতেই হইল রাজ্য সমবল নাই॥ 
কিস্ত তাহে হয় অতি অপমান বোধ । 
করিলাম প্রতিজ্ঞা তুলি হবে ক্রোধ ॥ 



৫২, 

তদস্তর যাহা করি শুন সেই সব। 
পীড়িত হয়েছি আমি তৃলিলাম রব । 
অঙ্গ,রীর বলে পরে শবাঁকার ধরি । 
গোর দিল সবে মোরে মৃতজ্ঞান করি ॥ 
নিশাভাগে দেলনোয়াজ আলিয়া তথায় 
গোর হতে পুনর্ধার তুলিল আমায় ॥ 
অতঃপর ছুই জনে স্ববপ ধরিয়]। 
আঙিলান এই দেশে প্রস্থান করিয়। ॥ 
এখানে মৃত্যুর কথা শুনিলামন পরে । 
বলিয় গিয়াছে নাকি টনমাঁনের চরে । 
আপনি একথ! শুনি করেছিলে স্থির । 
রাণীর হইয়া রাজ্য করিবে উজীর ॥ 
দেল নোৌয়ীজ এ সকল করিয়া শ্রবণ । 
রাণীর সখার কপ করিল ধারণ ॥ 
অণপমিও ধরিয়া এক খোজার আকার । 

একত্র রাত্রিতে যাই পুরীতে «তামার ॥ 
আপনি পব্যঙ্কেপরি করিয়। শয়ন । 

মহিষী পুস্তক পাঠে ছিলেন তখন ॥ 
দেল নোয়ীজ রাণী ৰপ আপনি ধরিল। 
পালক্ষে তোমার পারে শয়ন করিল ॥ 
উঠিয়া যখন রাণী যাঁন শহ্যাগারে। 
আমিই বিকট বেশে দেখা দিই ভারে ॥ 
ভয়েতে ভীযণ শব্দ করে নৃপ জায়? । 

অবিলদ্ষে লুগু হই দেখাইয়া মায়! ॥ 
আর কি কহিব আমি পরে যাহ হয়। 
সকল বিজ্ঞীত তুমি আছ মহাশয় ॥ 

কি লাগিয়! ধরি আজি তব কলেবর। 
তাহার তদন্ত কহি শুন নরেশ্বর ॥ 
দুর্গ হতে প্রাতে তুমি করিলে গমন । 
খোজা বপে অন্তঃপুরে প্রবেশি তখন ॥ 
কহিল কপট রাণী আমারে দেখিয়া । 
ধরিতে তোমার কপ স্ববূপ ত্যজিয়া ॥ 
তখনি তোমার বেশে শষ্যায় বসিয়া । 
করিতেছি রঙ্গ রম উভয়ে হাসিয়া ॥ 

পারষ/ ইতিহাস 

হেনকালে হেরি তুমি আদি আচম্িত। 
দ্বার খুলি গৃহ মধ্যে হও উপস্থিত ॥ . 
আমারে দেখিবামাত্র ক্রোধেতে আপনি 
আনিলেন অসি নিয়] কাটিতে তখনি ॥ 
শমন শিয়রে হের্করি পলায়ন। * 
কিন্ত সে প্রত্যাশা শেষ হয় অকারণ ॥ 

প্রতিকূল বিধি মোর পাপেতে করিয়া । 
পাইতে উচিত দশ দিলেন ধরিয়া? ॥ 
প্রাণ দণ্ড যোগ্য আমি তাহা মিথ্যা] নয় 
বিচারেতে যাঁহ। হয় কর নহাশয় ॥ 
শুনিয় টিবেট পতি ক্রোধ ভরে কয় । 
ধর] ছাড়া কর! তোরে উপযুক্ত হয় ॥ 
কুহকি নারীর প্রাণ নিল।ম যেমন । 
তোর মুণ্ড সেই মত উচিত ছেদন ॥ 
কিন্ত আগে তোরে আমি পিয়াছি অভয় 
এখন লঙ্ঘন কর উপধুক্ত নয় ॥ 
_লইব অঙ্গুরী তোর কুকন্মের বল। 
আর না পারিবি কভু করিবারে ছল ॥ 

মক্বেলে এইবপ কহিছেন রায় । 
হেন কালে চীনপতি আইল তথায় ॥ 
উত্তম বসন হেরি ভাবেন রাজন। 
সামান্য মনুষ্য নাহি হইবে এ জন॥ 
রজ বনশাঁহ পরে তুরঙ্গ হইতে । 
নামিয়া প্রণামি ভূপে লাগিল কহিতে ॥ 
«মহারাজ বলি শুন শুভ সমাচার। 

বাঁচিয়। আছেন রাণী রমণী তোমার ॥ 
কত অপমানে তারে কর দেশাস্তর | 
ছঃখে দগ্ধ করেবর তাঁপিত অন্তর ॥ 
এত যে যন্ত্রণ। তবু আছেন জীবনে । 
রজনী ন্ট হতেতীরে হেরিবে নয়নে” ॥ 
স্থখের সন্বাদ শুনি নরপতি কয় । 
হায় হেন বাক্য কিসে করিব প্রত্যয় ॥ 
এমন কি হবে ভাগ্য প্রসন্ন আমার। 
পুনঃ কি সে চন্দ্রানন হেরিব তাহার ॥ 



পারস/ ইতিহাস | 

বাকা শুনি মহাশয় করি অনুভব ॥ 
ছর্দশার কথ! মোয় শুনিয়াছ সব ॥ 
আপনার পরিচয় করাও বিদ্দিত। 
হইব তাহাতে আমি অত্যন্ত বাধিত” ॥ 
চীনেশ্বর বলে “মৌর নিবাঁস বিদেশে | 
ইহার বৃত্তান্ত পরে কহিব বিশেষে ॥ 

৫৩ 

ন্প কহে আচন্বিত শধ্যাগাঁরে গিয়া । 
দেখিলাম রাণী আছে উপপতি নিয়] ॥ 
ক্রোঞ্চেঅসি তুলিলাম বিনাশ করিতে । 
কিন্তু আগে মায়াধর পলায় ত্বরিতে ॥ 
তাহার পশ্চাৎ.গামী না হয়ে তখন । 
রহিলাম কুলটার বধিতে জীবন ॥ 

দৈব যোগে দেখিলাম তোমার কামিনী। ভয়েতে সে ভ্রী নারী শয্য।র উপর । 
শুনিয়াছি তাঁর মুখে সকল কাহিনী ॥ 
অদ্য পরাতে যে ঘটন শিবিরে হইল । 

কান্দিয় কহিল প্রাণ রাখ নৃপবর ॥ 
ছুপ্রীর ক্রন্দনে কণ না পাঁতিয়া আর। 

আলী মন্ত্রী সব মোরে বিস্তারি কহিল ॥ অন্কুরী সহিত হস্ত কাটিনাম তার॥ 
আপনি চলুন শীত্্ যাই সেই স্থানে। 
রাণীকে লইয় মন্ত্রী আছেন যে খানে” ॥ 
এসম্বাদ শুনি রাঁজ। আনন্দে ভানিল। 
মেঘ যেন চাতকের ভৃষ্তাতে আঁসিল ॥ 
মায়াবীর অঙ্গুরীক1 লইয়1 কাডিয়1। 
চলিলেন ছুই জনে ঘোঁটকে চড়িয়] ॥ 
অতি শীত্র উপস্থিত রাণীর সদন । 
অশ্ব ত্যজি কামিনীরে করি আলিঙ্গন ॥ 
রাঁজ। বলে “শশীমুখী সদয়] কি হবে | 
অপরাধ করিয়াছি প্রেম কিসে রবে ॥ 
এত যে যন্ত্রণা আমি দিয়াছি তোমায় । 
প্রতিকূল তাহে পরিয়ে হওনা আমায় ॥ 
মনে ছিল শান্তি দিব শক্রকে তোমার 

হিতে বিপরীত শেষ ঘটিন আমার ॥ 
রাজার কথায় রাণী কহিল তখন । 
কি হইবে সে যন্ত্রণা করিলে ম্মরণ ॥ 
কেবল ভ্রমেতে এত বিপত্তি আমার । 
কুহকিনী ভূলাইল কি দোষ তোমার ॥ 

কিআশ্র্যয তব ৰপ ন1। রহিল পরে । 
বিপরীত রৃদ্ধী হয়ে দড়াইন ঘরে ॥ 
কহিল কুলটা মোরে না করিয়া লাজ । 
মায়ার প্রভাব সব গেল মহারাজ ॥ 
অঙ্করীর বলে আমি স্বকপ ছাড়িয়া । 
ছিল।ম মহিষী বেশে রাণীকে তাড়িয়। ॥ 
যে পুরুষ পলা ইল তব তুল্যাকার 
লইতে তোমার রাজ্য বাগ] ছিল তাঁর ॥ 
ইহার যে শাস্তি মোর হইয়াছে তাই। 
এখন রাখহ প্রাণ এই ভিক্ষা চাই ॥ 
শুনিয়] ভষ্টার কথ দিলাম উত্তর। 

আর ন1 রাখিব তোরে বধিব সত্বর ॥ 
কেবল লাঞ্ন1 যদি হইত আনার । 
তাহাতে এখনি তুই পেতিস, নিস্তার ॥ 
কিন্ত মহিষীরে ছু*খ দিলি ছন্স বেশে । 
বিধু-মুখী লন মুখে গেল ,কোন দেশে ॥ 
তোর জন্য তারে আঙ্গি না হেরিব আর 
ইহ1 বলি শিরশ্ছেদ করিলাম তাঁর” ॥ 

রাঁজা। বলে “দোষ কিসে না কহি তাহাঁয় মহিষীকে এইবপ বলিয়। রাজন । 

গুণেতে উচিত ছিল চিনিতে তোমায়” ॥ 
এই কপে কহে রাজী নান। তর্ক বাণী । 
ইতিমধ্যে নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল রাণী ॥ 
“যে নারী মহিষী হয়েছিল মায়! বলে। 
তাহার কুহক নগ& হইল কি কলে ॥ 

রজবন শাহ প্রতি কহিল তখন ॥ 

“শ্তনহে বিদেশি তুমি বড়ই সুজন । 
পাইলাম প্রাণ ধন তোম।র কারণ ॥ 
বল কিসে পরিতোষ করিব তোমার । 

মিলনের মুলীতৃত তুমি হে আমার ॥ 



৫৪ 

একথা শুনিয়। র।ণা কহিল রাঁজারে। 
কে ইনি বিদেশী বুঝি জানন। ইহারে ॥ 
সামান্য মনষ্য নহে লোকের ভাজ্কন। 

রজবনশাঁহ ইনি চীনীয় রাজন॥ 
রাজা বলেক্ষমা দান কর নৃপবর । 

ন।1 বুঝির়া করি নাহি যুক্ত সনাদর ॥ 
ইহণ বলি আলিঙ্গন করি তার মনে । 
শিষ্টাচারে নিষ্টীলাপ করে ছুই জনে॥ 

| নৃপতি মহিষী মন্ত্রী একত্র হইয়া । 
গৃহে গেল চীনদেশী রাজাকে লইয়1॥ 
কিছুকাল থাকি তথা চীনীয় রাজন। 
বিদায় হইয়। দেশে করিল গমন ॥ 

রজবনশাহ ও চেরেস্থানীর 
ইতিহাসের পারশেষ ! 

নিজ রাজ্যে চীনেশ্বর আসিয়।অচিরে । 
টিবেট রাজার কথা কহিন মন্ত্রীরে ॥ 
মেজিন আশ্চর্ধ্য মনে শুনিয়! রৃত্তীন্ত। 
এইকপে ভূপতিকে দিলেন ঢর্টান্ত। 
চেরেস্থানী কৃহকিনী অবশ্থা হইবে । 
কিন্বা দেল নোয়াঁজ সম পাপিনী জাঁনিবে 
মন্ত্রীর গ্রবোৌধ বাক্য শুনি এইন্ধপ। 
তখন সন্দিগ্ধ কিছু হইলেন ভূপ ॥ 

এইদিকে চেরেহ্বানী পিতার মরণে। 
কিছুকাল ছিল রাজ্য আয়ত্ব করণে ॥ 
পুর্বাবধি পপ্রেমীঞ্জুর অন্তরেতে ছিল । 
সময় পাইর! প্রেম বৃক্ষ উপজিল ॥ 
চীনেশ্বরে প্রেমিক স্বজন ভাবি মনে। 
তাহাকে আনিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে 
রাণীর আদেশে দৈত্য দ্রতগতি গিয়া । 
নিশিতে আসিল হেথ' নৃপতিকে নিয়] ॥ 
পরদিন সভ্যগণ প্রত্যষে আসিয়া । 
ভূপালের অপেক্ষায় ছিলেন বলিয়া ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

হেনকালে আচন্বিত শুনে সব্মজন | 
কে(থায় গেলেন রাজা নাহি নিদর্শন ॥ 
রাত্রিতে বিদীর করি কন্মকারীগণে। 
৷ অপুর্ধ পাঁলক্ষে (পরি ছিলেন শয়নে ॥ 
। প্রত্যবে উঠিয়। দেখে রাজা নাহি তথা। 
অবাঁক হইল সবে শুনি এই কথা ॥ 

| সভ্যেরা তখনি উঠি অন্বেষিতে যায় । 
(কিন্তাকেহ কোন স্থানে তত্ত্ব নাহি পায় ॥ 
কিছুকাল এইন্ধপে হইল বিগত। 
চিন্তানলে জ্বালাতন প্রজারা নিয়ত ॥ 

দিনে দিনে সে অনন হইল প্রবল । 
। কি সাধ্য নয়ন বারি করিতে শীতল ॥ 
| প্রাণের অধিক ভাপ বাঁনিতেন ভূপে। 

মন্ত্রীবর সান্ত্বনা না মানে কোন পে ॥ 
শৌকেতে ব্যাকুস হয়ে কহে ক্ষণেক্ষণ | 

। “কোথা পলা ইলে প্রভু ত্যজি প্রজাগণ ॥ 
স্বপনে না জানি তব অর্দৃশ্ট কারণ। 
পুনঃ কি গিয়াছ তুমি করিতে ভ্রমণ 
ূ কিলাগিয়। এবিচ্ছেদ হইল আবার। 
মায়ার প্রভাব কিন্বা ইচ্ছাই তোমার ॥ 

৷ আমরা কৃতজ্ঞ দ'স আছি চিরকাল । 
। অকারণ ছুঃখ কেন দেও মহীপাল॥ 
| হবে কোন মায়াধর পাতি মায়! জাল । 
| তোমাকে ফেলিয়! তাহে করিল জগ্গাল” 

এইকপে ভ।বে সবে বিরস বদনে । 
 নেত্রে পরিপুর্ণ ধারা নুপের কারণে ॥ 
ৰ হেথায় ভূপেরে লয়ে দৈত্যের কির । 
ূ কন্য।র নিকটে আসি প্রণামে সত্বর ॥ 
স্ুন্দরীরে দেখি র'জ। কহেন তখন । 

 “অদ্ুষ্ঠে কি ছিল পুনঃ হইবে*দর্শন | 
আশ। নাহি ছিল আর হবে তৰ মনে। 
ভুব্বিয়। ব গেলে এই ভাৰি প্রতিক্ষণে ॥ 

। শুনিয়া রাঁজাঁর কথ! চেরেস্থানী কহে। 
| মানবের মত কভু দৈত্য জাতি নহে ॥ 



রা রা ৫৫ 

পিরিতিযদ্যপি টদত্যেকরে কারোদিনে । ; তুচ্ছ কথা নয় তাহ! [চেরেস্্োনী কয় ] 
ভাব্রে অভাঁব নাহি হয়অদর্শনে” | 
রাঁজাঁ কহে সত্য বটে মন্ধধ্য আকুতি ॥ 
দুটি কিন্তু দৈত্য সম জানিবা যুবতি ॥ 
খে অন্ধি ক্চ্ছেদ হইল তোমা সনে । 

কখন মিলন হনে সদ] ভাবি মনে ॥ 
যুগের সমান দেই কালে বোধ কবি । 

' কেবল আশাতে আমি ছিলাম স্রন্দরি ॥ 
রাণী বলে দোষ কেন নাদেখি তোমার ! 
সন্ল গেেমিক তুমি হইল গরচার ॥ 
অঙ্গীকার ছিল আমি দিব প্রাণ দান । 
এখন সে অঙ্গীকার করি সমাধাঁন ॥ 
ইহ1 বলি সভাসদ যত দৈত্য ছিল:। 
সকলেকে ডাকদিয়1 রাণী আনাইল ॥ 
*শুনহে যতেক দৈত্য কহে চেরেস্থানী । 
পিতার মরণে মোরে করিয়াছ রাঁণী ॥ 
পাঁলিবে আমার“আজ্ঞা আছে অঙ্গীকার । 
অতএব মোর কথ] রাখ এই বার ॥ 
চীন পতি সনে মোর বিবাহ হইবে । 
প্রভৃবোধে তাঁকে সদ] সকলে মানিবে” ॥ 
ইহ বলি চীনেশ্বরে আনায়ন করি । 
দেখাইল দৈত্যদিগে তখনি স্থন্দরী ॥ 
দৈত্যের। সন্ধ্র হয়ে, রাণীর কথায় । 
দিলেক মুকুট আনি রাজার মাথায় ॥ 

রাঁজ অভিষেক সাঙ্গ হইল যখন । 
বিবাহের সমারোহ করে সভ্যগণ ॥ 

এইকাঁলে চেরেস্থানী নৃপাতিকে কয় । 
“অগ্রে এক অঙীকার কর মহাশয় | 
যদ্যপি পানন তাহ] ভাল মতে হয়' 

উভয়ের সখ তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
অন্যথা করিলে কিন্ত সুখ না রহিবে। 
মনোছঃখ পরস্পর পাইতে হইবে” ॥ 
রাজা বলে “সুন্দরী কি বল অঙ্গীকার । 

শেষ রক্ষা করা ভার করি এই ভয় ॥ 
আমিছিদৈত্য জাতি তৃমি মানব সন্তান । 
পরস্পর ভিন্ন মত করি অন্তমাঁন ॥ 

আমাদের বীতি নীতি করণ কারণ । 
তোমার সহিতে এক্য হবেন! কখন ॥ 
কিন্ত আমি যাহ বলি শুন যদি তাই। 
রাখিতে পারিবে গেম তবে শঙ্কা নাই ॥ 
রাজ বলে “ইহ] ভিন্ন আর কিছু নয়। 
এই কি অসাধ্য মোর করিতেছ ভয় ॥ 
নাঁনবে উত্তম জ্ঞান কর দৈত্য নারী । 
পাইলে আমাকে সদ তব আজ্ঞাকারী ॥ 
তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছা মতে হবে মত। 
সদত পাঁলিব আমি তব আজ্ঞা পথ ৮ ॥ 
রাণী বলে “ভাল তবে কর অঙ্গীকার । 
কথ] ন1 কহিবে কোন কম্মেতে আমার ॥ 
যদ্যপিও বুঝ কিছু অন্যায় করিতে । 
পারিবে নামন্দ বোধে আমাকে ভৎ্নিতে॥ 

রাজ! বলে প্রিয়তমে বলি শুন সার। 
মন্দ কন্মা কর তবু প্রশংসিব তার ॥" 
সরল স্বভাব ডোরে বান্ধিয়! তোমারে । 
রাখিব পরম যত্বে হদয় আগারে ॥ 
বসাইয়। ন্েহ ৰপ মিংহাসনোপরি। 
প্রাণেরে করিব মন্ত্রী আখিরে প্রহরী ॥ 
বিচ্ছেদ না পাঁবে স্থান জানিবে নিশ্চয় | 
ছল দ্বার বন্ধ করি থাকিব উভয় ॥ 
এক মাত্র শক্র যেবা আছয়ে মদন । 

তোমার প্রসাদে তারে করিব নিধন” ॥. 
শুনিয়াপ্রাজাঁর কথা কহে চেরেস্থীনী | 
ঘুচিল ভ।বন। সব শুনি তব বাণী ॥ 
অতএব সাবধান না হয় অন্যথা | 

কদাঁপি আমার কর্মে কহিবে ন কথা ॥ 
সন্ধান তে 'মাঁকে কহি শুনহে রাজন । 

সম্মতি তাহাতে তুমি জীনিবে আমার” + মর্্ম ছ|ড়ী কর্ম মোর1 করি না কখন ॥ 



৫৬ 
অসি 

পুনর্ধার অঙ্গীক।র করে চীনেশ্বর | | 
বিবাহের শুভ লগ্ন হয় তার পর॥ 
স্বর্ণ সিংহাননে ভুপে বসাইয়া আগে । 
চেরেস্থ'নী বসিলেন তার বাম ভাগে ॥ 
সন্মুখেতে দীঁড়াইল আমি দৈত্য চয়। 
নারীগণ সারি দিয় ছুই পাঁশে রয় ॥ 
সভাতে প্রধান যারা উপস্থিত ছিল। 
দেশাঁচাঁর ব্যবহারে দেোহে বিয়া দিল ॥ 
ক্রমাগত ভিন দিন বিবাহের পরে। 

মিলিয়া সকল দৈতা মহোত্সন করে ॥ 
নুপবর আপনার শুভাদ্রষ্ট মানি । 
সদ চেষ্রা তুষ্ট যাঁহে হয় চেরেস্থানী। 

সুখে বিমোহিত রায় মহিষীর সনে । 
অবশেষে নিজদৈশ ভূলিলেন মনে ॥ 
এইবকপে বার মাস অতীত হইল । 
রাণীর,গভেতে এক সন্ত]ন জন্মিল ॥ 
কপেতে হইল পুত্র আদিত্য সমান। 
মহানন্দে দৈত্যগণে করে বাদ্য গান ॥ 
প্রফুূল হইয়া! রাজা সংবাদ শ্রবণে | 
আঁইলেন অন্তগপুরে দেখিতে নন্দনে ॥ 
অগ্নিকুণ্ড অগ্নে রাণী শিশুরে লইয়1। 
কোলে করি স্তন পান করান বসিয়া ॥ 
পুত্র হেরি নৃ্পবর আহাদ করিয়া । 
চুন্ব দিল সীবধানে সন্তানে ধরিয়। ॥ 
তনয়ে জননী পরে কোলে করি নিল । 
তখনি সে অম্নি কুণ্ডে বিসর্জন দিল ॥ 
কি আশ্চর্য অবিলম্বে সেই হুতাশন। 
শিশু সহ একেব।রে হয় অদর্শন ॥ 
দেখিয়] ভূপতি অতি পাইলেনশ্ব্যথ]। 
কিন্ত সত্য বোধে কোন.কহিল ন। কথা ॥ 
ধৈর্য্য হয়ে শব্যাগারে আসিয়। ভূপাল। 
কন্দিয়া কহিল মোর দুখের কপাল ॥ 
কৃপা করি বিধি নিধি দিলেন আঁমাঁকে। 
রমণী পাঁৰকে ফেলি দিলেক তাহাকে ॥ 

পারস/ ই 

হে নিষ্ঠঠরে একি দেখি তব আচরণ । 

তিহাস । 

এই জন্যে মোরে এত করিলে বারণ ॥ 
কেমনে জনন্ধ হয়ে আপন বালকে। 

' হেলায় ফেলিয়া দিলি প্রদীপ্ত পাবকে ॥ 

কিন্থ অতি সাঁৰধানে কহে নৃপবর । 
বলে রাগী করিয়াছে নিষেধ বিস্তর ॥ 
অতএব ছুঃখ না জানাবে তাঁর কাছে। 
কি জানি ভাহাঁতে যদি'মন্দ হয় পাছে।, 
যা হউক এই ভাবি মনে দেই পাড়া ॥ 7 
যে কম্ম করিবে রাণী নহে মন্ম ছাড়া । 
যদ্যপিও পুত শোক অত্যন্ত পাইল। 
তথাপিও মহিষীকে কিছু না কহিল 

এইবৰপে এক বর্ষ নূপতি রহিল । 
রাণীর গর্ভেতে এক কুমারী হইল । 
কন্যার সৌন্দর্য্য হেরি হরষিত রায় । 
পুলকে পুর্ণিত তনু পুত্র শোক যায়॥ 
এক দুষ্টে কন্যাপ্রতি রাখেন নয়ন'। 
পলক পড়িলে পাছে হয় অদর্শন ॥ 

কিন্ত এত আকিঞ্চন বিফল হইল । 
এসাধে বিষাদ তার শেষেতে হইল ॥ 
প্রসবান্তে চেরেস্থানী কয় দিন পরে। 
দেখিল কুক্ধুরী এক অন্দর ভিতরে ॥ 
শ্বেতবর্ণ কলেবর করাল বদন । 
অতি ভয়ঙ্কর মুর্তি ভীষণ বদন ॥ 
ডাকিয়া! কহেন রাণী সেই কুন্ধুরীরে | 
দিলাম লইয়া তুমি যাও নন্দিনীরে ॥ 
শুনিয়] কৃন্ধুরী তাকে দন্তে করি নিয়] । 
তখনি চলিয়া গেল কোন্ দিকৃ দিয়] ॥ 
কন্য। শোকে নৃপবর যত ক্লেশ পায়। 

মুখেতে বিশেষ করি ৰল। নাহি যায় ॥ 
তিরক্ষার করিতে উদ্যত হন ক্রোধে । 
কিন্ত ন1 কহিতে পাথ্ে পুর্ব অনুরোধে ॥ 
মৌন ভাবে শষ্যাগারে পুনশ্চ আসিয়া। 
পুত্র কন্যা মৃত্যু রাজ ভাবেন বনিয়1॥ 



পারস/ ইতিহাস ৷ দু 

হায়রে নিষ্ঠর1 নারী দয় নাহি প্রাণে । | 
কেমনে জননী হনে বধিলে সম্তানে ॥ 

ইহাঁতেই অহঙ্কার হইতে প্রধান । 
দৈত্য জাতি ভাল বলি কর অভিমান ॥ 
ধিকৃ ধিক দৈত্যদের সকলি অধম । 
মনুষ্যের ব্যবহার অনেক উত্তম ॥ 
পুর্বে মোরে কহ তুমি প্রতিজ্ঞা যখন । 
“মন্ম ছাড়া কন্ম মোর করিনা কখন” ॥ 
যে কন্ম করিলে তার মন্ম কোন খ'নে। 
দৈত্যদের ধন্ম এই বুঝি অন্রমানে ॥ 
বিবাহ করিলে দৈত্য মানবের সনে । 
রাখে না তাহার বীধ্য জাতক সন্তানে ॥ 
পাষাণ সমান গুাঁণ অন্যারেতে রত । 

কেমনে ইহাতে আমি থাঁকি অনুগত ॥ 
এত যে পিরিতে বন্ধ হয়েছি তোমার । 
কিন্তু নিষ্ঠরতা সহ্য নাহি হয় আর॥ 
সম্তানের শোকে রাজা বড়ই দুঃখিত 
তথাচ রাঁণীরে নাহি ভর্খসে কদাচিত ॥ 
ক্রমে চেরেস্থানে তার অস্থখ জন্মিল। 
স্বদেশে যাইতে রাজ মনস্থ করিল ॥ 

একদিন রাণী স্থানে কহে নরপতি । 
“যাইব আপন দেশে দেও অন্তন্তি ॥ 
বহু দ্রিনাবধি আঁমি অনির্দি্ত মত | 
গজার। আমার তরে ভাঁবিতেছে কত” | 

রাশী বলে “মোর তাহে বাধা কিছু নাই। 
গুজ। যাহে তুই থাকে কর গিয়া তাঁই॥ 
বিশেষতঃ এসময়ে ষাইতেই হবে। 
সাজিয়াছে মোগলেরা তব রাজ্য লবে ॥ 
যাও দেশে অ'দিতেছে বিপক্ষের দল । 

তোমাকে দেখিলে হবে সেনাদের বল”।॥ 

ইহ1 বলি আজ দিল দৈত:কে ডাকিয়া 
“এসে গিয়া ভূপতিকেন্ব দেশে রাখিয়)”। 
আজ্ঞামাত্রে দৈত্যগণ আনন্দে ভাসিল 
নৃপ্তিকে নিজদেশে রাখিয়া আসিল ॥ 

জজ 

মেজিন পরম তুষ্ট হেরির] রাজারে । 
চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে কহিল তাহারে ॥ 
“মানস সকল প্রভু হলো এত দিনে । 
অধিকার শ্রন্য/কাঁর ছিল তো।ম1 বিনে ॥ 
নৈরাশ হইয়া সবে না দেখি তোমায় । 
শাসন করিতে রাজ্য দিলেক আমার ॥ 
একারণ সিংহাসনে বসি কিছু কাল। 

পুনর্ধার রাজাভার লও মহীপাঁল” ॥ 
পরে রাঁজা মন্ত্রীবরে কহে বিবরণ । 
আশ্চর্য্য শুনিয়। মন্ত্রী চমকিত হন ॥ 
পশ্চা মোগল জাতি আইল যুদ্ধেতে। 
নানাবিধ বম্মাঁ চম্মী লইয়। সঙেতে ॥ 
রাজ্যের ভিতরে তার! করিল প্রবেশ । 

জানি স্থির একেবারে লইব এদেশ ॥ 
কিন্ত রজবন শীহ সম্বাদ পাইয়া। 
করিলেন যুদ্ধে যাত্রী সটসন্য হই] ॥ 
প্রাস্তরে ছাউনি করি আছে শত্রগণ। 
দেখিয় দুরেতে তান্ব, ফেলিল রাজন ॥ 
পশ্চাতে আদিল উট হাক্জারে হ.জার। 
জাল] জাল! মদ্য নিয়] সৈন্যের আহার 
নানা জাতি ফল মুল মিগ্থান্ন মিঠাই। 
বস্তা বস্ত1! কভ যাঁয় সীমা ভার নাই ॥ 
ওয়েলী নামেতে রাজ মন্ত্রী এক জন। 
রক্ষক হইয়1 দ্রব্য করে আনয়ন ॥ 
আচম্থিত সেই স্থানে চেরেস্থীনী গিয়া | 
ফেলাইল সব দ্রব্য দৈত্যে আজ্ঞা দিয়া ॥ 
বিনাশ করিল খাদ্য দ্রব্য এপ্রকার। 
কিছুনা রহিল সৈন্য করিবে আহার ॥ 
ওয়েলী একপ দেখি আশ্চর্য হইল। 
চেরেস্থানী দেখা দিয়। তখনি কহিল ॥ 
বলগিয়। নৃপতিরে মহিষী তোমার 
বিন করিল সব সৈন্যের আহার ॥ 
শুনি মন্ত্রী কহে গিয়। রাজার নিকটে । 
মরিবে সকল সেন পড়িয়। সঙ্কটে ॥ 



৫৮ 

শপ এপাশ পপ স্পা ীশীশশিশ্পাপস্প্পাীশীীি 

ইহাবলি বিবরণ কহিল বিশেষ । 
শুনিয়] রাগান্ধ অতি হইল নরেশ ॥ 
প্রকোপ করিয়। রাজ! আছেন যখন। 

চেরেস্থীনী দেখা দিল আসিয়। তখন ॥ 
রাঁজা বলে “তোমার অন্যায় বারবার। 

ন1 বলিয়1 থাক] আর অসাধ্য আমার 
কূমারে অনল কুণ্ডে ক্ষেপণ করিলে । 
কুন্ধুরীরে ডাকি প্রাণ নন্দিনীর দিলে ॥ 
ইহাতে অন্তরে আমি যত ছুঃখ পাই। 
ভমেতে তোমারে তবু কভু না জানাই॥ 
নিষ্ঠ,রা রমণী তুমি কিছু নাহি লাজ। 
এই কি তোমার সঙ্গে পিরিতের কাধ ॥ 
কহ কিবা অভিপ্রায় করিলে প্রকাশ । ! 
এখন আহার বিনা হয় সর্ধনাঁশ ॥ 
বিন। ঘুদ্ধে বিপক্ষকে করি অনুনয় । 
বুঝিলাম বাঞ্চণ তব এইবপ হয়” ॥ 
চেরেস্থানী বলে “শুন কহি মহা'ণয়। 
কথা ন1 কহিলে ছিল ভাল অতিশয় ॥ 

কিন্তু যাহ। করিয়াছ কিরিবার নয় । 
আপনি আনিলে পাপছিল যার ভন॥ 
ছুর্ধল চঞ্চল তুমি কি কব তোমারে । 
কেনন। পারিলে জিহ্বা স্থির রাখিবারে 
কেমন সে হুতাশন বুঝ নাহি সার। 
যাহাতে দিয়াছি আমি তনয় তোমার ॥. 
অনল নহেক তাহা শুনহে রাজন । 

কাঁকলাশ নীমতাঁর অতি বিচক্ষণ ॥ 
তারে আমি করিলাম পুত্রকে প্রদীন | 

বিদ)1 শিক্ষা করাইয়] করিবে বিদ্বান্ ॥ 
কন্যাকে যে নিয়! গেল দেখিনে কুকুরী।: 
কৃকুরী নহেক সেই স্বর্গ বিদ্যাধরী॥। . 
তাঁহাকে দিয়াছি কন্যা এই অন্তভানে | 
রাজ কর্মে উপযুক্ত নীতি শিক্ষা পাবে ॥ 
শুন বলি ওহে ভূপ এই ছুই জনে। 
করিয়াছে পরিপুর্ণ যাহ] ছিল মনে ॥ 

পারস) ইত্হীস 

দিব্যজ্ভান পাইয়াছে কুমারী তনয়। 
সাক্ষাতে আনিলে তুমি দেখিবে নিশ্চয় 
ইহা বলি কহে ধনী দৈত্যেরা কে আছে। 
শীঘ্র আন কন্যাপুত্র নূপতির কাছে ॥ 
আজ্ঞামাঁত্রে দৈত্য এক হইয়। তংপর | 
অশনি দিল পুত্রকন্যা রাজার গোচর ॥ 

বহু লেকি জন ছিল তখন সভায় । . 
কিন্তু রাজ! বিনাকেহ দেখিতে না পাঁয়॥ 

দ্রব্য ন্ট হেতু রাজ। বড় রুষ্ট ছিল। 
নন্দিনী নন্দনে হেরি সব পাসরিল ॥ 
আহ্লাদেতে পরিপুর্ণ হইয়া রাজন। 
শহু পসারিয়] দেোঁহে করে আলিঙ্গন ॥ 

চেরেম্কানী কহে আর শুন মহাশয় | 
কেন করি দ্রব্য নষ্ট বলি পরিচয় ॥ 
ভাঁবিল মোগল রাজা সন্ধান করিয়।। 

বিন] ঘুদ্ধে রাজ্য লবে তোমাকে মারিয়া ॥ 
। একারণ বশ করি মন্ত্রীকে তোমার । 
। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিল তারে পুরক্কার ॥ 

বিশ্বাসনাতক মন্ত্রী ধনেতে সম্প্রীত। 
আহারের দ্রব্যে বিষ করিল মিশ্রিত ॥ 
না নাশিলে সেই দ্রব্য করিয়। আহার । 
সেনাপতি সেনাগণ মরিত তোমার ॥ 

আমার বাকোতে য্দি প্রত্যয় না হয়। 

মক্সাকে ডাকিয়া তবে আন মহাশয় ॥ 
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য করিতে ভক্ষণ । 

তবেই কুকন্ম ব্যক্ত হইবে এখন” ॥ 
, এসব শুনিয়। রাজা বিশ্বাস করিয়। | 
আজ্ঞা] দিল উজীরেরে আনিতে ধরিয়] ॥ 
উক্তার হাজির হলে কহে নরপতি। 

. যাঁও কেহ সেই দ্রব্য আন শীন্রগতি ॥ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা জনেক ধাইয়]। 
মিষ্টান্ন পুর্নিত পেড়া দিলেক আনিয়] ॥ 
ভগ্ন করাইয়] তাহ সম্মুখে আপনি। 
মন্ত্রীকে খাইতে আজ্ঞা করিল তখনি ॥ 



মন্ত্রী বলে মহা” 
আন্ত 

মা 

। ভক্ষণ ॥ 
., শাত্রে পড়িল ভূতনে। 

«* তখনি দেখি অবাক সকলে ॥ 
তদস্তর চেরেস্থ।নী রাজরে কহিল । 
“মন্ত্রীর চাতুর্ধ্য দেখ প্রকাশ হইল ।॥ 
অবশ্য বিশ্বাস তূমি করিবে এখন । 
মন্ম ছাঁড়। কন্ম মোরা করিন। কখন ॥ 
রাজা বলে “সত্য ঠিয়ে বচন তোমার । । 
ভাল হয় নাই ভঙ্গ করি অঙ্গীকার । 
কিগ্ত বল দেখি এনে কি করি উপার। 
অনাহারে সেনাগণ মরিবে ত্বরায় ॥ 
ন1 খাইয়। কাল কুট বঁচিল যাঁহারা। 
অকালে কি নিরাহারে মরিবে তাহারা” ॥ 
রাণী বলে চিন্তা কিছু না কর তাহার। 
অদা রাত্রে শও্রুগণ হইবে সংহার ॥ 

প্রভাতে সকল খান্য সামগ্রী পাইবে। 
বিজয়ী হইরা রণে দেখতে যাইবে । 
যেমন কহিল রানী হইল তেমনি । 
অগ্ধ রাত্রে যুদ্ধ সাজ করিল আপনি ॥ 
চীন দল দৈত্যবল এঁক্য করি আনি। 
প্বোৌর যুদ্ধ আরম্ভ করিল চেরেস্থানী ॥ 
মোগলের সেনাপতি অনেক খুবিয়া। 
ত্যজিল সংগ্রাম স্থল সঙ্কট বুঝিয়া ॥ 
প্রত্যুষে প্রান্তরে দেখে শবে আচ্ছাদিত 
চীন পতি অতিশয় হয় আহ্লাদিত ॥ 
মোগলের দ্রব্য জাত যত কিছু ছিল । 

| খাদ্য বস্ত্র আদি সব টৈন্যগণে দিল ॥ 

! ৯) 

শী চীনেশ্বরে কহিছে তখন । 

মর শেষ শক্রর নিধন ॥ 
দেশে যাঁইয়? তুমি সুখে কর বাঁস। 
মি কিন্ত চলিনাম ছাড়ি তব আশ ॥ 

" ন1] হইবে দেখা করিলে নিষেধ । 
।"বে জন্মের মত হইল বিচ্ছেদ ॥ 

যাহা বল সে সকল দোষ আপনার । 

কেন না পালিলে তুমি নিজ অঙ্গীকার 
রাজা বলে “হায় বিধি শুনি একি বাণী। 
এমন মনস্থ তুমি তাজ চে স্থানী॥ 
করি নাই ভাল কন্ম ভাঙক্ষিয়া স্বীকার | 
অপরাঁধ ক্ষম। প্রিয়ে করিবে এবার ॥ 
শপথ করিয়1 বলি শুনহ এখন | 
আর তুমি দোষ নাহি পাইবে কখন ॥ 
ঘে কন্ম করিবে পরে বুঝিলাম সার । 
বাঁক্যমনে অন্য ভাব কটিব না আর?” ॥ 
রাণী বলে “ দিব্য বৃথা কর নরস্বার্ম। 
ক্ষমা]! করি হেন শক্তি নাহি ধরি আমি ॥ 
দৈত্য শাস্ত্র কোন মতে হবে নালজ্ৰন। 
তোমাকে ছাড়িতে হলো তাহার কারণ॥ 
কান্দি] রাজারে আরো কহে নৃপদারা । 

একেব।রে হলে পত্রী পুত্র কন্যা হারা ॥ 
সব কথা গ্রাণনথ তোমাকে কহিয়া। 
চলিলাম জন্মশোধ বিদায় লইয়া? ॥ 

ইহ1 কহি অন্তর্ধান হইল রমণী । 
লইয়| সঙ্গেতে নিজ কুমার নন্দিনী ॥ 
প্রাণাধিক প্রিয় গণে বঞ্চিত হইল । 

বলা নাহি যায় রাজা কি শোক পাইল ॥ 
বিবর্ণ স্বর্ণ বর্ণ উম্মাদের প্রায়। 
কুম্তল ছিড়িয়া ভূমে গড়? গড়ি যাঁর ॥ 
নিরানন্দে টৈন্য সহ দেশে আদি ভূপ। 
মেজিন উজীরে ডাকি কহে এই কপ ॥. 
শুন মন্ত্রী রাজ্য ভার দিলাম তোমাকে। 
আপন ভাবিয়1 তুনি শালিবে প্রজাকে॥ 

1 

4 



বে পারস/ 

আত দোষে হারাইয়া স্ত্রী পুক্র সকলে । 
মরণ পর্যযস্ত'শোঁক ভাবিব বিরলে ॥ 
অন্যে যেন আঁদিতে না পায় এই খানে । 
কেবল আসিবে তুমি মম বিদ্যমানে ॥ 
কিস্ত রাজ কাধ্য কথ। কিছু নাকহিবে। 
কেবল রাণীর বার্তী সদা! শুনাইবে ॥ 
দ্বার বদ্ধ করি পরে রহিলেন রায় । 
মন্ত্রী ভিন্ন কেহ কাছে যাইতে না পায় ॥ 
নিত্য নিত্য গিয়। পাত্র ভূপালের ঘরে। 
ছুঃখেতে তাহার মন স্থরপ্ন করে ॥ 
মনে ভাবে ক্রমে শোক হইবে বিনাশ । 
কিন্ত দিন দিন্ বৃদ্ধি পাইল প্রকাশ ॥ 
অবিরত ভাবে রাজা কতু হর্ষ নয়, 
মহা শোকে দশবর্ষ অতিক্রান্ত হয় ॥ 

এই মত ভূপতির শোক চিন্তা তোগে। 
ক্রমশঃ ঘেরিল আমি ঘোরতর রোগে ॥ 

শিয়রে যখন কাল আগত হইল। 
আচন্বিত দৈত্য রাণী আমিয়। কহিল ॥ 
শুন রাজ আপিয়াছি পুনঃ অবস্থান । 
করিতে শোকের শেষ বাচাইতে প্রাণ ॥ 
অঙ্গীকার ভঙ্গ হেতু শাস্ত্র অনুসারে । 

রহিলাম দশবর্ধ ছাড়িরা তোমারে ॥ 

কভু নাহি আসিতাম শুনহে রাজন । 
প্রেমিকের পথ যদি করিতে হেলন ॥ 

অনুভব ছিল এই মাঁনৰ সন্তান । 
পিরিতি কি রীতি তাঁরা জ।নেন। সন্ধান ॥ 
কিন্ত বিধি ঘুচাইল মনের বিষাদ । 
তোমার চরিত্র হেরি জন্মিল আহাদ ॥ 
অত্ঞএব পুত্র কন) লইয়া! সহিতে। 
আন্য়ীছি পুনর্কীর তোমাকে দেখিতে ॥ 
একথা ধখন কহে রাজার বনিতা । 

আসিল পিতার কাছে কুমার ছুহিতা ॥ 
দেখিয়। ভূপতি অতি আনন্দে ভাঁসিল। 

ক্রমেতে পীড়াঁর শাস্তি হইতে লাগিল । 

একস 

সট্লমিমী সমাণু করিলে ইতিহাস । 
সখীগণ স্ব স্ব মত করিল প্রকাশ ॥ 
দৈত্য কুহকির কথা অতি আহ্লাদের | 
গ্রশংসিয়] কহে, কেহ নিন্দে আবলের 
আর সহচরীগণ ঢরুদ্ধে ইহার । 
কহিল উত্তম কথ! আবল যুবার । 
এসব শুনিয়] পরে রাজবাল। কয়। 
মোর মতে চীনপতি অপরাধী হয় ॥ 
এই কথা চেরেস্থানী কহিল যখন । 
মন্ ছাড়া কন্ম মোর করিন। কখন ॥ 
শুনিয়াও অঙ্গীকার কেন না রাখিল। 
পুরুষে পালে না বাক্য প্রতীত হইল ॥ 
ধাত্রী বলে ঠাকুরাণী কহ এ কেমন। 
প্রাণ দিয়া কথা রাখে আছে হেন জন ॥ 
অনুমতি কর যদ্দি শুনা এখনি । 
কৌলফ দেলেরা ছুই প্রেমির কাহিনী ॥ 
ইহ শুনি রাজকন্য1 অনুমতি দিল | 
সত্বর হইয়। ধাত্রী গল্প আরম্ভিল॥ 

কৌলক ও দেলেরার ইতিহাস ! 
প্রবীণ আব্দ,ল1 নামে সাধু এক জন। 
ডামান নগর ধাম অনদংখ্যক ধন ॥ 

দেশে দেশে ভ্রমি কষ্টে অর্থ উপার্তিল 
বড় ধন পতি, কিন্ত পুত্র না জন্মিল ॥ 

এই জন্যে অবিআ্াস্ত বিতরণ করে । 
অবাধায় ভিক্ষুকের ষাঁতায়াত ঘরে ॥ 



উদ্দাসীনে ধন দিষ+ 
পুভ্রের 

'শাদাগর ॥ 

.হ্য়া প্রাচীন কহিল । 
, এব আকিঞ্চন পুক্ত্র না হইল” ॥ 

উত্তর করিল বৈদ্য শুন মহাশয় । 
“বিধাতার কৃপা বিন? পুত্র নাহি হয় ॥ 
তথাপি বিধির তাঁহে নাহিক বারণ। 
উপায় দেখিবে সবে পুকজ্রের কারণ” ॥ 
সাগর বলে “ভান কহ দেখি তবে। 
কিৰপে আমার এক পুত্র লাভ হবে ॥ 
চিকিৎসক বলে সাঁধু করি নিবেদন । 
কিনিয়। আনহ এক যুবতী এখন ॥ 
ক্লুশতর কলেবর হবে সেই নারী । 
দীর্ঘাকার ক্ষীণকটি গগডদেশ ভারি ॥ 
আরে! হবে রমণীর মধুর বচন। 
নিরস্তর হাস্য মুখ প্রফূল বদন ॥ 
পরস্পর দুই জনে প্রণয় রাখিবে । 
প্রথমে চলিশ দিন নিয়মে থাকিবে ॥ 
খাবে কৃষ্ক মেষ মাংস সরা পুরাতন । 
বিষয় কন্মেতে তুমি নাহি দিবে মন ॥ 
এসব পালন যদি ভালমতে হয় । 
অবশ্য তাহার গর্জে জন্মিবে তনয়” ॥ 
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বৈদ্যের বিহিত কথ! আব্দ,ল। শুনিয়1| 
সেই মত নারী এক আঁনিল কিনির]॥ 
করিল চলিশ দিন কথিত আ'চার। 
তাহাতে নারীর গর্তে জঙ্মিল কুনার। 
কৌলফ বশ্সিদ] নাম নন্দনের রাখি । 
মহোঙংসব করে সাধুবন্ধগণে ডাকি ॥ 

| 

৬১ 

 শ্ধ আনন্দিত মনে। 
ছুংখী জনে ॥ 
€তে লাগিল । 

«এত থাকিল ॥ 
।হক্র গিরীক ভাষাতে । 

,৭€০ত পড়িতে শিশু নিপুণ তাহাতে ॥ 

কোরাণ প্রভৃতি টাক। যাহ পাঠ করে । 
অনায়াসে অর্থ বুঝে কত ছল ধরে ॥ 
পারস্য আরব দেশী যত ইতিহাস। 
রাজাদের পুর্ব কাণ্ড করিল অভ্যাস ॥ 
নীতিজ্ঞান বৈদ্যশাস্ত্রে হয় অধিকার । 
বিশেষতঃ জ্যোতিষে ব্যুংপত্তি চম২কার॥ 
বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ না যাইতে। 
কবিক্র বিচক্ষণ হইল গায়িতে ॥ 
জন্মাইল নিপুণতা। এতা দশ রণে। 
কার সাধ্য যুদ্ধ করে আসি তার সনে॥ 
বিশেষিয়া গুণ তার কি কহিৰ আর। 
হইল সাধুর পুত্র সর্ধ গুণাঁধার॥ 
এতার্দুশ গুণসিন্ধু তনয় যাহার। 
অসাধ্য বর্ণ করা যে স্থুখ তাহার ॥ 
সদাগর প্রাণাধিক ভালবাসে তারে । 
তিল আদ অদর্শনে থাকিতে না পারে ॥ 
কিন্ত না হইল ভোগ বহু কাল সুখ । 
ছুরন্ত কৃতাস্ত তাঁহে করিল বিমুখ ॥ 
অন্তকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়। 
তনয়ে বুঝার সাধু বিস্তর করিরা ॥ 
অনন্তর লোকান্তর করিতে গমন । 

 সর্বধন অধিকারী হইল নন্দন ॥ 
কিন্ত বহু যত্তে যাহা পিতা উপার্ছিল। 
কুকর্ম্মে কুমার তাহা দিতে আরম্তিল ॥ 

' মনোহর পুরী এক নির্মাণ করিয়।। 
, বারাঙ্গনা নারী কত রাখিল আনিয়া ॥ 
লম্পট কএক বন্ধু নিয় সেই স্থানে । 

দিবানিশি বাদ্য গ।ন মত্ত মদ্য পাঁনে ॥ 



ই, 
পপ 

এই ৰপে কিছুকালে শেল সব ধন। 
বেচিতে হইল শেষ বাটা নারীগণ ॥ 
ক্রমশঃ ভিক্ষ।র দশ তাহাঁতে হইল । 
দেখিয়। সকল শত্রু হাসিতে লাগিল ॥ 
দুঃখিত হইয়া! অতি কৌলক তখন । 
পুর্ব সখদের কাছে করিল গমন ॥ 
শুন ওহে মিত্রগণ | সাধুস্থত কয় ]। 

আমাকে দেখিয়।ছিলে সৌভাগ্য সময় ॥ 
এখন দেখহ দুঃখ হয়েছে অপার। 

যন্ত্রণায় প্রাণ যায় করহ উদ্ধার ॥ 
মনে কর কত কথা বলিয়াছ আগে । 

আমার বিপদকালে দিবে যাহা লাগে ॥ 

এই কপে কত কহে বন্ধুদের স্থানে । 
কিন্ত তাহা কোন বক্তি শুনিল “৭ কাণে॥ 
কেহ বলে ঈশ্বর ঘুচাবে এই ছুঃখ । 
কেহব। দেখিয়। তারে ফিরা ইল মুখ ॥ 
সাধু পুক্র বলে হায় ওরে বন্ধুগণ। 
দুঃসময়ে তোমাদের এই আচরণ । 
যথার্ইই ভ।লবাস ভাবিতাম যত । 
উপযুক্ত শাস্তি মের হনো তাঁর মত॥ 
মিতদের উপকারে হইয্ন1 নৈরাশ । 
লজ্জ1 ঘৃণা মনোছু:খে ছাড়িল ডামাঁস॥ 
আিল কেরিটা দেশে কেরাঁকোর্ম ধামে। 
যে রাজ্যের অধিপতি কাঁবল খা নানে॥! 
বাসা করি সরাইতে সঙ্গে যাহ ছিল । 
তাহাতে পৌষাঁক জাম। পাগুড়ি কিনিল। 

সারাদিন কিরে পখে নগর দেখিয়া] 

রাত্রি হলে থাকে নিজ বাঁপাতে আসিয়া। 
এক দিন লোক মুখে শুনিল সম্বান। 

ছুই জন ক্ষুদ্র রাজা করিয়। বিবাদ। 
কাবল খ' ভূপে কর দিতে নাহি চায় । 
অতএব যুদ্ধ সাজ করিছেন রায় ॥ 

শুনি এই সমাচার আব্দ,ল্লা নন্দন | 
রাজাকে বলিল হদ্ধে করিব গমন ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

রণে যাঁবে অভিপ্রায় শুনিয়া রাজন । 
সৈন্য মধ্যে গণ্য তারে করিল তখন ॥ 
গ্রামে শত্ররে বীর করিলেক জয় । 

বীরত্ব দেখির1 মুগ্ধ হলে? সেনাচয় ॥ 
বেহু ধন্যবাদ করে সেনাপতি ধণ। 
নিকটে রাখিল তারে রাজার নন্দন ॥ 
কিছু কাল পরে হলে রাজার পঞ্চত্। 
মির্ভীন পাইল সব রাজার রাজত্ব ॥ 
করিয়। কৌলকে প্রিয় পাত্রের প্রধান । 
অন্তগ্রহ কত মতে দেখায় মির্জান ॥ 

অদ্বষ্টের পরিবর্ত দেখিয়া! তখন। 
ভাবিল আপন মনে রাজার নন্দন ॥ 
আহে যত স্ুখান্ুখ মানব জনমে | 

ঘটিরাছে সে সকল আঁমাতে প্রথমে ॥ 
যখন ডাঁমাসে আমি ছিলাম স্থখেতে। 
তখন কি ছিল মনে পড়িৰ ছুঃখেতে ॥ 
কিম্বা করাকোম্ম দেশে আমিষেই কালে। 
কেজানে এনন সুখ ছিল মোর ভালে ॥ 
অদৃগ্রের শুভাশুভ কভু বাঁধ্য নয়॥ 
খণ্ডিবে বিধির লিপি কার সাধ্য হয় ॥ 
অতএব আত্ম তুষি থাকিবে সকলে । 

কপালের ডল মন্দ যাবেনা বিকলে ॥ 

এইবপ যুক্তি করি আব্দ,লা নন্দন । 
পরম আনদে দিন কররে বঞ্চন ॥ 
এদদিন পুরী হতে যাইর বাহিরে । 
পথেতে দেখিল এক প্রাচীন] নারীরে ॥ 
মুখেতে ঘোমট] ট।না কিতা বাঁধা তাতে 
গনে গজমতি হার যষ্টি অহে হাতে॥ 
তাঁহার সহিতে যার নারী পঞ্চ জন। 
ঘোমটার সকনের মুখ আচ্ছাদন ॥ 
দিজ্ঞাসিল প্রাচীন;কে সাধুর তনয় । 
করিতে কি এসকল নার।কে বিক্রয় ॥ 
তাহার বচনে বুড়ী কঠিনেক পরে । 
আনিয়াছি সত্য বটে বেচিবার তরে।॥ 



পারস/ ইতহাস।  * | 

সবারি ঘোমট। খুলি করি থিবেচন1। 
দেখিল যুবতী গণ অতি স্থলক্ষণ। ॥ 
বিশেষতঃ এক জন মনোজ হইল । 
এই নারী বেচ মোরে বৃদ্ধাকে কহিল ॥ 
বুড়ী কহে দেখিতেছি সম্তাস্ত আপনি। 
আপনার যোগ্য নহে এ মমরমণী ॥ 
পরম স্থন্দরী কত মোর ঘরে আছে। 
ইহার] সকলে তুচ্ছ তাহাদের কাছে ॥ 
সঙ্ষে চল সে সকল দেখাব তোম'কে। 

বাঁছিয়। লইবে ভ।ল বাঁস্বে থাঁহাকে ॥ 
একথা শ্রবণ করি সাঁধুর নন্দন। 

প্রবীণ সং্গ রঙ্গে করিল গমন ॥ 
মঠের সম্মুখে এক, গিয়। বুড়ী কয়। 
এই খানে ক্ষণেক দশড়াঁও মহাশয় ॥ 
একথ1 বলিয়। বৃদ্ধা গমন করিল । . 
সেই খানে দাীঁড়াইয়! কৌলক রহিল ॥ 
তিন দগ্ডাবধি ওঞার অপেক্ষা করিয়া। 
তদস্তর বুড়ী তথা আসিল ফিরিয়া ॥ 
আলখাল্লা! ঘোমটাদি নারী ধাহা পরে। 
আনিল রমণী বেশে নিয়! যাবে ঘরে ॥ 
কৌলফকে সেই বাঁস পরাইয়! কয় । 
“ইহাতে অশ্রদ্ধা নাহি কর মহাশয় ॥ 
দেখিছ বিশিই1 নারী আঁনরা সবাই । 
গহে পর প্ররূষে আনিতে লজ্জী পাঁই”। 
কৌলফ কহিল চিত্ত] কিলাগি জনশী। 
ভাল ধাঁ বুঝ তাহ করহ এখনি ॥ 
অপর ঘেমট] আর আ।লখাল] পরি। 
চলিল বৃদ্ধার সক্ষে নাগা বপধরি॥ 
কতদুর গিয়] এক অডী লজিক] পার । 
সেই খাঁনে দুইজনে প্রথমতঃ যায় ॥ 
সকল প্রাঙ্গণ বাধা সবুজ পাষাণে। 
তাঁহ। ছাড়ি গেল এক প্রকাও দালানে ॥ 
সেখানে প্রন্তর পাত্র আছে পুরণ জলে। 
তাহাতে মরালগণ ফিরে কুতৃহলে ॥ 

৬৩ 

স্বর্ণের পিঞ্র চারিদিকে শোভা পার । 
বিবিধ বিহঙ্গ বসি গান করে তায় ॥ 

এসব হেরিয়া হর্ধ আব,লা তনয় । 
দেখাদিল নারী এক এমন সময় ॥ 
ঈষৎ হাসিয়। ধনী প্রণাম করিয়া । 
বসায় বিচিএসনে তাহারে ধরিয়া ॥ 
অপুর্ব অশ্বর হস্তে জড়াঁইয়। নিল । 
কৌলকের মুখ চক্ষু মুীইর1 দিল ॥ 
দেখিয়া তাহার ভক্তি সাধুর নন্দন | 
চঞ্চল মানস অতি হইল তখন: ॥ 
ইহাকে করিব ক্রয় এই মনে করে। 
ইতি মধ্যে অন্য এক নারী আপে ঘরে॥ 
তাহার সৌন্দধ্য দেখে আরে? চমতকার । 
পরম যুবতী অঙ্গে নানা অল নার ॥ 
বিনাম্ধরে ক্কন্ধদেশে কিবা শোভা পায় । 
কুটিল কোমল কেশ পড়িয়াছে তায় ॥ 
আপিয় যুবার করে চম্ব দিয়ানারী। 
পদ পাখালিতে বসে নিয় স্বর্ণ ঝারী॥ 
কে'লক তাহাতে করে নারীকে বারণ। 
সন্ত,মে ধরিতে চায় তাহারি চরণ ॥ 
হেন কালে দেখা দিল বিংশ তি রমণী। 
কৌলকের জ্বান শুন্য হইল অমনি ॥ 
সম কপ সর্কজন। যৌবন বয়মী | 
মধ্যে ঘেরা আছে এক পরম বপশী ॥ 
সকলে জিনিয়। তাঁর বপ অনুপম। 
অঙ্গে কত মণি মুক্তা শোৌঁভে মনোরম ॥ 

তাহাকে দেখিয়া মনে ভাবে যুবনর । 
নক্ষত্র বেিত বুঝি হবে নিশাকর ॥ 
মোহিত হইয1 পড়ে কৌলক ভূতলে | : 
শীঘ্র আপি ধরে তারে সখীরা সকলে ॥ 
চেতন হইলে তাঁরে কহে সে স্থন্দরী ৷ 
জালে পড়িয়াছে পক্ষী আহা মরি মরি ॥ 
কৌলফে পাঁলঙ্কোপরি বসাঁইয়। নারী | 
আনাইল মণি পাত্রে শর্করার বারি ॥ 



৬৪ 

সুন্দরী লইয়া? কিছু পান করি আগে । 
সাঁধু পত্রে পাত্র দিয়! বসে পার্বতাগে ॥ 
তাহ'তে কৌলক মনে ভাদিল স্থখেতে। 
উদাস হইয়] বাঁক্য না সরে মুখেতে ॥ 
নারী বলে এ কেমন দেখিহে তোমায় | 
বাক্য রোঁধ হইয়াছে কোন্ ভাবনায় ॥ 
আনাদের দৃষ্টি বুঝি কুদৃষ্টি কেমন । 
নহিলে আমিয়। কেন হইলে এমন ॥ 

বিহ্বলে কৌলক বলে «“শুনহে সুন্দরি | 
লজ্জ] আর দিওনাকে? এই ভিক্ষা করি ॥ 
তোমার সৌন্দয্য দৃ্টি করে যেই জন। 
কি যন্ত্রণা পায় সেই জান বিলক্ষণ ॥ 

অতএব হেরি তব পুর্ণ মুখ চাদে । 
পড়িয়ছে মানস চকোর প্রেম ফাদে” ॥ 
হাসিয়। কহিল ধনী স্থির কর মন। 
ভাব যেন নারী ক্রয় করিবে এখন ॥ 
ইহ1 বলি অন্যমন করিবার তরে। 
হস্তে ধরি কৌলকের যায় আর ঘরে ॥ 
সেখানে সাজান ছিল খাদ্যদ্রব্য কত। 
মিঠাই মিপ্রান্ন ফল মুল নাঁন1 মত ॥ 

উপনীত হয়ে তথা সহ সখীগণ। 
একত্রে বনিল বে করিতে ভক্ষণ ॥ 

আহার করিয়। তারা উঠিল যখন । 
স্বর্ণ বারী পুরি জল আনিল তখন ॥ 

বাদামের মণ্ডে হস্ত করি গ্রক্ষালন । 

রেশমী বসনে মুখ মুছে নারীগণ ॥ 
মদিরা মন্দিরে পরে সবে গ্রবেশিল | 

স্ব্ণাধারে নাল। জাতি গন্ধ পুষ্প ছিল ॥ | 
মধ্যে পাষাণের পাত্রে জীবন নির্মল । 

সৌরভের বৃদ্ধি করে স্থরাঁকে শীতল ॥ 
কৌলফে সকলে পাঁন কহিতে বলিল । 
মধুর মদির] দৰে খ্ব'ইতে লাগিল | 
মত্ত হয়ে দালাঁনেতে আমি সখী গণ । 
গান বাদা নৃত্যে সবে সমপিল মন ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 

নাচ গান সখীগণ করিল উত্তম । 
কিন্ত গ্রধানার কাছে সকলে অধম ॥ 
নিজ গুণে কে'লফেকে ভুলাঁইতে চায় । 
বাঁশী নিয়] বিশেষিয়। প্রধান বাজায় ॥ 
লইয়। বেহাল] পরে বরবত আর । 
বীণাঁতে ছাড়িল রাগ অতি চমতকার ॥ 
শ্রবণ করিয় পরে সাধুর তনয় । 
কমনীয় রমণীরে বিনয়েতে কয় ॥ 
শুনলে সুন্দরী ধরি চরণে তোমার । 
অনুগত জনে মনে কর এক বার ॥ 

উন্মাদের ন্যায় পরে পড়ি পদতলে । 
ফন্বিল নারীর কর ধরি নিজ বলে ॥ 
কিন্ত সুন্দরীর তাহে হয় মহাক্রোধ |. 
ঠেলিয় ফেলিয়াকহে একিরে নির্বোধ ॥ 
যে হস আছিস, তুই থাক সাবধানে । 
এত অহঙ্কার তে।র কি লাগি এখানে ॥ 
কুলের কামিনী প্রতি করিস্ কাঁমন]। 
কখন না পুর্ণ হবে এমন বাসনা ॥ 
একথা বলিয়। ধনী গেল ততক্ষণ । 
চলিল তাহার সঙ্গে সহচরী গণ ॥ 

কুষ্টা করি রমণীকে কৌলফ ছুঃখিত। 
অন্তরে কতই চিন্ত। হইল উদ্দিত ॥ 
ভাবিতেছে মনে কত একাকী বলিয়া । 
হেন কালে রুদ্ধ তারে কহিল আসিয়1॥ 
হায় হায় বল দেখে করিলেকি কাব। 
একেবারে বুঝি তুমি খাইয়া ছ লাজ॥ 
নারী ব্যবসায় করি বলিল।ম বলে । 
তুমি কি উন্মত্ত প্রার জ্ঞানহীন হলে ॥ 
আনিলান কি প্রকারে ন1 করিলে জ্ঞান 
ভাবিলে কি নিতান্তই ব্যবসায়ি স্থান ॥ 

করিলে এখন তুমি যার অপমান । 
পিতা৷ তার রাঁজ সত্য অতি মান্য মান ॥ 
রদ্ধার বাক্যেতে আরো বাঁড়িল উত্তাপ । 
গুণধুত সাধু স্ত পায় মনস্তাপ। 



পারস/ ইতিহাস | 

হেন কালে পুনঃ কন্যা সহ সহচরী। ৃ 
আসিল তথায় বেশ পরিবর্ত করি ॥ 
যুবার ভাবনা দেখি কহিল সে নারী । 
মনজ্তীপ বুঝি তুমি পাইয়া ভারি ॥ 
ভাল ভাল এই বারক্ষম! করিলাম । 
শিট হয়ে কহ মোরে পরিচয় নাম ॥ 
কৌলক বাসন! করে ষাতে প্রীতা হয় । 
অতএব আনন্দেতে রমণীরে কয় ॥ 
“কৌলফ আমার নাম শুনহে যুবতী । 
আমকে বাঁসেন ভাল মিজীন ভূপতি” ॥ 
কন্যা কহে তব নাম শুনিয়াছি কাণে। 
বাখানে তোমার যশ সকলে এখানে ॥ 

বড়ই বাসন! ছিল দর্শন তোমার । 
এখন সে আশা পুর্ণ হইল আমার ॥ 
সহচরী গণে পরে কহিল সুন্দরী | 
ইহার সম্তোষ কর গান বাদ্য করি ॥ 
একপ তাহার আজ্ঞা] সখীর1 পাইয়া | . 
আরম্ভিল নৃত্য গীত প্রফুল হইয়1 ॥ 
উল্লাসেতে অস্তাচলে গেল দিবাকর । 
নিশিতে আলোক ময় করাইল ঘর ॥ 
ভোজন ম্পরস্তরতে যায় সখীরা সকলে । 
তারে ধনী নান! কথা জিজ্ঞাসে বিরলে ॥ ৃ  
আছে কি সুন্দরী কেহ রাজার আঁগারে।| 
কে কেমন কে প্রেয়সী কহত আমারে ॥ 
কৌলফ বলিল আছে অনেক বপশী। 
রসিক প্রেমিক? সবে নবীন বয়সী ॥ 
তাঁর মধ্যে এক জনে ভালবাসে ভূপ। 

গোঁতলন্দাম নাম তার মনোহর কপ 

যে পর্যযস্ত দেখি নাই নয়নে তোমাকে । 
ভাবিতাম অন্তপম বপসী তাহাকে ॥ 
কিন্ড হেরি তব বপ মনে ভাবি তাই। 
তুলনা কোথায় দিব দেখিতে ন। পাই। 
এইৰপ ষত কথা কৌলফ কহিল । 
শুনিয়! দেলের! অতি সন্তপ্র। হইল ॥ 

ঝ 

শপ সপ 

স্পেস শাশ পাটা পপ শান 
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টবরক নামক সভ্য মির্জান রাজার । 
দেলের। নামেতে এই কুমারী তাহার ॥ 
নভ্যকে কে জণ্ডী দেশে আপনি রাজন । 
পাঠাইয়] দিল কোন কর্মের কারণ ॥ 
এ জন্যে জনক তার থাকেদেশাস্তরে ৷ 
নন্দিনী'বন্দিনী সনে সদ" রঙ্গ করে ॥ 
কখন পুরুষে আনে করিয়] গোপন । 

কৌতুকে বঞ্ধায় নিশি সঙ্গে সখীগণ ॥- 
পুরুষে যে আনে তাহা নহে অন্য মন। 

কুনীতি দেখিলে শীস্তি দেয় বিলক্ষণ ॥ 
কিন্ত ধনী কৌলফের স্ত্রতি বাক্য শুনি। 
আনন্দ অর্ণবে মগ্ন হইল অমনি ॥ 
রাজার প্রেয়পী হতে সুন্দরী ৰকপেতে। 
ইহাতে আহ্লাদ বড় জন্মিল মনেতে ॥ 
ভোজনে বসিয় রামা করে কত রঙ্গ । 
বাড়িল সাধুর তাহে সখের তরঙ্গ ॥ 

বপ হেরি যেই প্রেম মনে সঞ্চারিল । 
প্রমোদে সে প্রেম শিখা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 
কৌলফ রসিক তম করে কত রস। 

৷ প্রেমালাপে যুবতীর মন করে বশ ॥ 
বিদায় সময়ে সাধু চরণে ধরিয়া । 
কহিল একপ তারে বিনয় করিয়] ॥ 
শতেক বৎসর যদি থাকি তব সনে। 
মুহর্তেক মাত্র জ্ঞান হয় মোর মনে ॥ 
যা হৌক এক্ষণে যাই হইয়। বিদায় | 
আজ্ঞা যদি দেও কালি আমিব হেথায় ॥ 
নারী বলে দীড়ীইবে অদ্য যথ। ছিলে | 
রুদ্ধ! গিয়] আনিবেক সুর্য অস্ত গেলে ॥ 
ইহ1 ঝলি তোড়া এক আনায় রমণী | - 
পরিপুর্ণ তাহাতে জহর মুক্তী মণি ॥ 
নারী বলে অতি অল্প দিতেছি তোমারে। 
গ্রহণ করহ যদি চাহ আল্িবারে ॥ 
লইয়ন সে রত্ব থলি আব্দ,জ! কুমার । 
বিদায় হইল তারে করি নমস্কার ॥ 



৬৬ 

বুড়ীর সহিত নীচে সাক্ষাৎ হইল। 
গুপ্ত দ্বার খুলি পথ দেখা ইয়। দিল ॥ 
রাঁজাঁর পুরীতে গিয়। করিল শয়ন | 

কিপ্ত নাহি একবার মুদিল নয়ন ॥ 
প্রভাত হইলে নিশি স ধুর ফুমর। 
সভায় আমিয়। ভূপে করে নমস্ষার ॥ 
রাজ। কহে কোথা হতে আসিলে এখন । 

বল কালি কেন ছিলে হইয়ণ গোপন ॥ 
কৌলফ কহিল প্রভূ করি নিবেদন । 
আঁশ্চর্যয হইবে যদি শুন নিবিরণ ॥ 
ইহ" বলি কহিল সমস্ত ইতিহাঁস। 
দেলেরার কপ গুণ করিয়। প্রকাপ ॥ 
শুনিয়। আশ্চর্য্য কপ কহেন ভূপতি। 
সত্য কি সুন্দরী হেন দেলেরা যুবতী ॥ 
কৌলফ উত্তর করে শুন মহাশয় । 
যে ৰপ বপসী রামী কহিবার নয় ॥ 
চিত্রকব ষদি চায় চিন্রিয়া আকিতে। 
সাধ্য কি বকপের কণা কলমে রাখিতে ॥ 

র'জা বলে ভাল কথা কহিলে আমারে । 
বল দেখি কি প্রকারে দেখিব তাহারে । 
আজি ত তোমার তথা আছে নিমন্ত্রণ 
ভান অন্তে এক সঙ্গে যাব ছুই জন ॥ 
শুনিয়] রাজার বাণী কৌলফ চিস্তিত। 
হায় বুঝি তার প্রেমে হলেম বঞ্চিত ॥ 
বলিল কেমনে প্রভূ লইয়1 যাইব। 
আপনি ভূপতি তীহা কাহারে কহিব ॥. 
রাজ বলে কৌলফ কি চিন্ত] আছে ভার' 
যাব আমি অন্ুচর হইয়! তোমার | 
শুনিয়] সাধুর পুত্র রাজার একথ। 
নাহি পাতে কোন মতে করিতে অন্যথ] ॥ 

দিনননি অশুগিরি করিলে গমন |" 
ভূত্য বেশে সাধু সঙ্গে চলিল রাজন ॥ 
দড়াইয়] থাকে দেঁ'হে মঠ লম্গিধানে । 
কিছু কাল পরে বৃদ্ধা আঁসিল সেখানে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 

ভূপে হেরি সাধুর তনয়ে বূড়ী কহে। 
ভৃত্য কেন সঙ্গে তার বল যায় গৃহে ॥ 
কৌলক কহিল মীতি। ক্ষতি নাহি তায় । 
অন্থমতি কর তুমি ভূত্য সঙ্গে যায় ॥ 
স্থচতুর দাস মোর বহু গুণ ধরে। 
রূসিকের সঙ্গে রঙ্গে নানা রস করে॥ 

কবিতা করিয়ন নিজে অতি ভাল গায়। 
শুনি ঠাকুরাণী তব তুষ্ট হবে তায় ॥ - 
প্রবীণ আপত্তি পরে আর ন। করিল। 
দাঁদবেশ্টী নৃপবরে লইয়1 চলিল ॥ 
কৌলক সাজিল নারী নির্জীন কিন্কর। 
প্রবেশিল তিন জনে পুরীর ভিতর ॥ 
উপরে উঠিয়1 দেখে গৃহ আলোময় । 
সুশীতল সমীরণ সব ঘরে বয় ॥ 
ভৃত্য হেরি জিচ্ছীসিল দেলেরা। স্থন্দরী ৷ 
আঁনিয়াছ কেন আজি দাস সঙ্গে করি ॥ 
কৌলক কহিল শুন কারণ ইহার । 
দাসে আনিয়াছি মন র্িিতে তোমার ॥ 
কিন্কার আমার কৰি কাব্যকর হয়। 
গ!ন বাদ্য শুনি তব হবে সুখোদয়॥ 

একথা শুনিয়া নারী করিল উত্তর |” 
ভাল তবে ক্ষতি নাই থাকুক কিস্কর।॥ 
ভুপে বলে বারাঙ্গন। থাক এই খানে । 
কিন্ত সাবধান ক্রটা নাহি হয় মানে ॥ 
এই বাক্যে নরপতি কত ছল ধরে। 
মি ভাষে পরিহসে রঙ্গ ভঙ্গ করে ॥ 
নারী বলে ভাল বটে আনিয়াছ দাস । 
রপিক নাগর যুবা জানে পরিহাস ॥ 
আচরণে আরো ভাল লাগিল আমাঁকে 
পাত্র যুগাইতে পাত্র করিব ইহাকে ॥ 
কৌলক বলিল ভান তৃগ্তা হলে যদি । 
দিলান তোমাকে দাস এখন অবধি ॥ 

ভূত্যকে কহিল শুন বচন আমার?। 

অদ্যাবধি ক্র হন দেলেরা তোমার 



পারষ/ ইতিহাদ ৬৭? 

নারীর সম্মুখে রাজা তখনি সরিয়া | 
বিনয়ে কহিল কর চন্বন করিয়া | 
অদ্যাবধি ঠাকুরাঁণী আমি তব দাঁস। 
করিয়া তোমার সেবা পুরাইৰ আশ ॥ 
আব্দ,লা নন্দন পরে যুবতী কহিল । 
এ অবধি এই ভৃত্য'আমার হইল ॥ 
কিন্ত এরে রাখিতে ন1 পারি এই খানে । 
তোমার কিস্কর বলি সব লোকে জানে ॥ 
যদি দেখে মোর ঘরে থাকিতৈ ইহাকে । 
লোকে কলক্ষিনী তবে কহিবে অণমাকে ॥ 

অতএব ভৃত্য নিয়া রাখ নিজ স্থানে । 
আসিবে যখন সঙ্গে আনিবে এখানে ॥ 
এই ৰূপ কিছু কাল ৰঞ্চিয়া কথনে । 
দেলের। কৌলফ সঙ্গে বসিল ভোজনে ॥ 
হৃপতি যুপায় স্বর] দাড়ি] সম্মুখে । 
নানা, রঙ্গে কথা কহে পরম কৌতুকে ॥ 
তুপ্রা হয়ে নারী কহে সাধুর কুমারি । 
একত্রে বনিয়! ভৃত্য করুক আহার ॥ 
যুব! বলে হেন কম্ম করিব কেমনে । 
ভৃত্য সনে একাঁসনে-বসিতে ভোজনে ॥ 
নারী কহে হৌক্ মেনে তাকে"পারা যাঁবে। 
কি দোষ ইহাতে বল সঙ্ষে বসি খাবে ॥ 
কৌলুক কহিল তবে ভাল কাল্টাঁপন। 
রমনীর অন্তরোধ করহ পুরণ ॥ 
একে চায় আরে পায় একথা বলিতে। 

তখনি বলিয়া রাজা লাগিল খাইতে ॥ 
বৈরক কুমারী স্থরা আনাইয়া পরে । 
পাত্র পুরি ভূপতির স'্ঘুখেতে ধরে ॥ 
হেদদে এই স্থরা পাত্র নিয় কাল্টাপন। 

আমার কুশল অর্থে করহু ভক্ষণ॥ 
সুর! পাত্র নৃপবৰর হস্তে করি নিয়] | 
ভক্ষণ করিল তার করে 7হ্ব দিয়া ॥ 
আরো! এক পাত্র নারী নিয় তার পরে। 
আপনি করিল পান উংদাহের তরে ॥ 

| ্ ০ টি 

তদস্তর স্বর্ণ পাত্রে সুরা পুর্ণ করি। 
হস্তে রাখি কৌলফেরে কহিল সুন্দরী ॥ 
গোলেন্দান তি তব'আছে যে আঁশ । 
পাঁন করি যেন সেই বাঞ্চ1 সিদ্ধি হয় ॥ 

। লঙ্জিত হইয়| যুব1 যুবত.কে বলে । 
একি কহ বিপরীত কৌতুকের ছলে ॥ 
গোলে-দাম রাজ প্রিয়] আমি তার দাস। 
ভমে হেন যেন নাহি হয় অভিলাষ ॥ 
দেলেরা হাঁনসিয়। কহে সে আর কেনন। 

একেবারে পরিনিশ্ হও যে এখন ॥ 

কালি যাহ। বলিয়াছ ভুলি নাহি মনে । 
কাব্য নহে মজিম়াছ গোলেন্দীম সনে ॥ 
যথার্থ বলন1 কেন কি ভয়£হেথায়। 
রাজার রমণী ভাল বাসেনা তোমায় ॥ 
বল নাহি রঙ্গ রস কর ছুই ড্লুনে। 
করিতেছি আমর যেমন এই ক্ষণে ॥ 
কৌলক এতেক শুনি মহ] সশঙ্কিত। 
পাছে কাব্যে নপবর ভাবে বিপরীত ॥ 
ক্ষম] কর হে সুন্দরী | বলে পুনর্বার] 
মিথ্যা কেন পরিহাস কর এপ্রকার ॥ 
সত্য কহিতেছি শুন আমার বচন । 
বাক্যালাপ তার সঙ্গে না'হক*কখন ॥ 
এই ৰূপ সাধু পু অপ্রতিত যত। 
দেলেরার পরিহাস বাড়ে আরো তত ॥ 

বলে হেখ। লঙ্1 কিবা সে কথা কহিতে। 
ভয় কি আমর! ভূপে যাঁবনা বলিতে ॥ 
কাল্টাপন জিজ্ঞাসত প্রভুরে তোমার । 
আমাদিগে অপ্রত্যয় কি জন্যে ইহার ॥ 
ভৃত্য কহে মহাশয় কিসের ভাবনা । 
সাধিছে রমণী এত পুরীও বাসন] ॥ 
কিকপে হইল প্রাম চ'লছে কেমন । 
কি ছলে তাহারে বশ করিনে এমন ॥ 
কেমনে ব। নৃপতিকে ভুলা ইয় চল। 
বিস্তারিয়। সব কথা যুবতীকে বল । 



৬৮ - 

পশ্চাঁং কিঙ্কার কহে দেলেরার কাছে । 
আমারো শুনিতে বড় অভিলাষ আছে ॥ 
ইনি মোরে সব কথ করেন বিশ্বাস। 
কিন্ত কিছু শুনি নাই এপ্রেম আভাষ ॥ 
কৌলফ রাঁজার বাক্যে স্তব্ধ একেবারে । 
পরিহাসে কুলক্রিনী ভূলাইল তারে ॥ 
তাহাঁর। কৌতুক কিন্ত করে সেই ৰপ। 
মদ্য পানে ক্রমে মত্ত হইলেন ভূপ। 
আপনার ছদ্দবেশ ভুলিয়.তখন | 
দেলেরাকে বলে গান করহ এখন ॥. 
শুনিয়াছি বড় নাকি কর তুমি গাঁন। 
শুনাইয়। প্রাণ প্রিয়ে নিগ্ধ কর প্রাণ | 
রুষ্ট] ন হইয়। হানি ভূত্যের কথায় । 

বলে ভাল গান,আমি শুনার তোমায় ॥ 
ইহ] বলি বশী এক আনিয়। তখনি । 
অতি চমতকার স্বরে বাজায় রমণী ॥ 
তদভ্তর বীণ] যন্ত্র হস্তেতে লইয়া । * 
গাইল উত্তম গীত সংলপ্র করিয়] ॥ 
গীত বাদ্য শুনি তার বিমোহিত ভূপ। 
ভুলিল যে ধরিয়াছে কিঙ্করের বপ ॥ 
দেলেরারে বলে গিয়ে কি গান করিলে। 

একেবারে" প্রাণ মন সকলি হারলে ॥ 
মেজেনি গায়ক মোর বিখ্যাত এমন | 
শুনি নাহি তার মুখে এপ কখন ॥ 
একথ) শুনিবা মাত্র বুঝিল যুবতী । 
ভূস্য নহে আপিয়াছেআপনি ভূপতি ॥ 
লজ্জিত হইয়া রাম উঠিয়। চলিল । 
বলে হায় আরে সখী বিপদ ঘটল । 
কৌলফ আনিল যারে সাঁজাঁইয়া দাঁস। 
ভূপতি আপনি তিনি একি সর্বনাশ ॥ 
বসনে ঢাকিয়। মুখ গিয়া তার পরে । 

রাজার সম্মুখে রামা থাকে যোড় করে ॥ 
রাজ। বলে হন্দরী বসিতে আজ্ঞা হয় । 
তোমার সম্মুখে বদি উপযুক্ত নয় ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

| আমি দাঁস তুমি কত্রী জানিবে আমার। 
বসিতাঁম নাহি আঁ নহিলে তোমার ॥ 
দেলেরা একথ। শুনি কান্দিতে কান্দিতো। 
ধরিয়া রাজার পায় লাগিল কহিতে ॥ 
দয়! কর মহারাজ অবলার প্রতি । 
কিছুই না জানি আমি সরল যুবতী ॥ 
স্বচক্ষে দেখিলে যাহ1 করিলাম ঘরে । 
অতএব পায় ধরি রক্ষা কর মোরে 
ভূমি হতে তুলি রাজা দেলেরারে কয়। 
ভয় কিছু নাহি তুমি দেও পরিচয় ॥ 
শুনিয়। সুন্দরী নিজ পরিচয় দিল । 
পরে রাজা পাত্র সনে বিদায় হইল ॥ 

কিন্ত ঘত পরিহাঁন করিল যুবতী । 
সে সকল বিপরীত ভাবিল ভূপতি ॥ 
মির্জান তাহাতে ত্রই ভাবিলেন মনে | 
কৌলফ গোপনে বুঝি আছে তার সনে। 
যদিস্যাৎ বিবেচনা করিত রাজন । 
সন্দেহ অবশ্য তার হইত ভ্জন ॥ 
কিন্ত ভূপতির মন ঈর্ষকের-প্রায়। . 
মন্দ কথা কাণে গেলে প্রমাণ না চাঁয়॥ 

এহেতু সত্যের তন্ত্র কিছু নাহি করে। 
আজ্ঞা দিল একেবারে যেতে দেশান্তরে ॥ 

কৌলক রাজার ভ্রান্তি দেখিতে পাইল 
তথাপি মনেতে কিছু চিস্তা না করিল ॥ 
তাতারে যাঁইতে ছিল যাত্রী কয় জন। 
সে সঙ্গে সমরকদ্ধে করিল গমন॥ 
স্বচ্ছন্দে তথায় গিয়1 থাকে সাধুস্ত | 
বারেক ছুূর্তীগ্য-জন্যে নহে দুঃখযুত ॥ 
অদৃষ্টেতে আছে যাহ নিশ্চয় ঘটিবে। 
ভাবিয়। ন1] দেখে সাধু পরে কি হইবে ॥ 
যত দিন ধন ছিল সুখেতে রহিল । 
অবশেষে মঠে গিয়। আশ্রর লইল ॥ 
জ্বানী দেখি মঠধারী-নিত্য খাইবারে ॥ 
ছুই কটী এক ভাড় জল দেয় তারে। 



স্লিপ 

সেই কটা জলে তথ! আব্দ,ল1 নন্দন । 
পরম আনন্দে কাল করেন যাঁপন ॥ 
এক দিন সাধু এক মজাকর নামে। 
আদিল নমাজ হেতু সেই মঠ ধামে। 

জিজ্ঞাসিল সদাগর কৌলকে দেখিরা। 
কে তুমি কোথায় থাক হেথাকি.লাগিয়া। 
কৌলফ কহিল আমি বিশিষ্ট সন্তান । 
ডামস নগরে মোর হয় জন্ম স্থান ॥ 
তাঁতার হইতে আমি আসি এ নগরে । 
পড়িল তক্কর পথে আমার উপরে ॥ 
অন্ুচর গণে সব সংহার করিয়া । 

পলাইল মোর যথ] সর্বস্ব হরিয় ॥ 
কৌলকের বাক্য সাধু বিশ্বাসির তাই । 
আশ্বাম করিল তাহে চিন্তা কিছু নাই ॥ 
জাঁনিবে মীনব জন্মে সুখ দুঃখ আছে। 
কিছু ছঃখ পরে হয় স্থুখোদয় পাছে ॥ 
চল আজি মোর গৃহে তাহাঁকে বলিল। 
কৌলফ তখন তার সহিত চলিল । 
গৃহে আদি মজাফর তারে বসাইয়1। 
খাইতে পানীয় দ্রব্য দিল আনাইয়1 ॥ 
তদস্তর শিষ্ট বস্ত বিবিধ প্রকার । 
মদ্যমাংস আদি দেহে করিল আহার ॥ 
ভোজনান্তে মিগ্ালপ করি মহাঁজন। 
বিদায় করিল তারে দিয় কিছু ধন ॥ 
পরদিন মঠে সাধু শিয়া! পুনর্বার। 
কৌলকফে আনিয়া! করে সেই ব্যবহার ॥ 
দ্ান্সেমন্দ নামে এক পরম.পণ্ডিত। ." 
সে সময়ে সেই খাঁনে ছিল উপস্থিত ॥ 
কৌলকে বিরলে নিয়। কহে তার কাছে। 
তোমাতে পাঁধুর এক গ্রর়োজন আছে ॥ 
আঁছয়ে টাহাঁর নামে সাধুর তনয় | 
নব অনুরাগে সদা রাগে মত্ত রয় ॥ . 
বিবাহ করিল এক পরুম ৰপসী। 
কুলে শীলে গণনীয়। যৌৰন বয়সী ॥ 

| পারস/ ইতিহাস । ৯ 
সস 

কি জানি লাঞ্কন! তারে করিলেন ক্রোধে । 
রমণীও প্রত্যুত্তর দিল সম বোধে ॥ 
তাহাতে সাধুর পুত্র ক্রোধে একেবারে । 

তংক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেক তারে ॥ 

পরম সুন্দরী নারী করিয়া বর্জন । 
থাকিতে ন]1 পারে যুবা.সন্তাপিত মন ॥ 
কিন্ত অন্য কেহ তারে বিবাহ করিয়া । 
ত্যজে যদি শাস্ত্র মতে পাইবে কিরিয়।॥ 
অতএব এই বাঞ্চা। করে মহাজন । 
অদ্য যুৰতীরে তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
স্খেতে তাহার সঙ্গে বঞ্জিবে রজনী । 
ত্যজিয়! যাইবে কালি প্রভাতে আপনি ॥ 
পঞ্চশত স্বর্ণ মুদ্রা পাবে পুরস্কার | 
কহ শুনি এই কম্মে কিমত তোমার ॥ 
কৌলক উত্তর করে কি বাঁধা ইহাতে। 
মনের স'হত বাধ্য করিব তাহাতে ॥ 
দান্সেমন্দ ইহা শুনি তুষ্ট হয়ে কয়। 
তোমার বাক্যেতে মোর জন্মিল প্রত্যয়॥ 
এ নগরে আছে লোক বিস্তর এমন । 

বিনা দ.নে বিবাহেতে প্রস্তৃত এখন ॥ 

কারণ তাহার পত্রী সুন্দরীর শেষ। 
মুখোংপল মনোহর অন্পরী বিশেষ ॥ 
কিবা নয়নের ভঙ্গী ভূর কাম ধন্ু। 
বিষাক্ত কটাক্ষ বাঁণে জীর্ণ করে তনু ॥ 
ওষ্ঠধৈর স্থকোঁমল বিশ্ব ফল প্রায়। 
সুবর্ণ জিনিয়। বর্ণ বণন1 না যায় ॥ 
দেখহ সুজন তবে দান্সেমন্দ কহে।]। 

এদেশে লোকের কিছু অপ্রতুল নহে ॥ 
কেবল বাসন! পাত্র বিদেশীয় হবে। 
এসব গোপন কন্ম অপ্রকাশ রবে॥ 
অতএৰ চাহ যদি করিতে বিবাহ । 
কাজবর নায়েব আমি করিব নির্বাহ॥ 
কৌলফ কহিল ৰপ শুনি যে প্রকার। 
তাঁর পতি হব অতি সৌভাগ্য আমার 
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দান্দেমন্দ বলে তুমি সত্য কর তবে। 
প্রত্যুষে ছাড়িয়া তারে দেশাস্তরী হবে ॥ 
এই দেশে থাক.ফদি এ কন্মের পর । 
পরিবার সুদ্ধ রুষ্ট হবে মজফর। 
সাধুস্থৃত বলে শুন মোর অঙ্গীকার । 
কালি আমি এই দেশে না থাকিব আর।॥ 
প্রত্যয় ন। হয় যদি কেবল কথাঁয়। 

দিব্য করিতেছি যাৰ ত্যজিয়। ভার্য্যায় ॥ 
কৌলকফের দিব্য শুনি নায়েব তখন? 
সদাগরে গিয়। সব কহে বিবরণ ॥ 
বিলম্ব অধিক আর না দেখি এক্ষণে । 
পুত্র বধু আনি বিয়া দেও তাঁর সনে ॥ 
পুক্র পরিজনে সাধু ডাকিল শুনিয়1। 
নায়েব সভার মাঝে দিল তার বিয়1 ॥ 
কিন্ত টাহারার বাক্যে কৌলকে তখন | 
দিল না! নারীর মুখ করিতে দশ ন ॥ 
অপর এৰপ স্থির করিল টাহাঁর | * 
অন্ধকারে রাত্রি বাস হইবে দোহার ॥ 
কেন ন। তাহারে যদি দেখি ৰপৰতী । 
ত্যজিয়া যাইতে প্রাতে না হইবে মতি ॥ 
অনন্তর রাত্রিবাল করিবার তরে। 
কৌলকফে লইয়। যায় বাসরের ঘরে ॥ 
ঘোর অন্ধকার ঘর দেখা নাহি যায়। 

অপুর্ব শয্যায় ধনী আছিল তথার॥ 
দ্বার বদ্ধ করি যুব! বসন ত্যজিয়1 ৷ 
শুইল নারীর পাশ্বে পালক্ক খুঁজিয়]। 
শয়নে সুন্দরী মনে ভাবেন বিষাদ । 
কি হইল ধর্ম গেল ঘটিল প্রমাদ ॥ 
চক্ষে নাহি দে।খলাম যাধার বদন। 

হাঁয় সে আনাকে আছি করিবে গমন ॥ 
হেথায় কৌলক বপ শুনিয়। নারীর । 
হেরিতে নে মুখ চন্দ্র হইল অস্থির ॥ 
বলে হে সুন্দরী আজি পাইয়। তোমায় । 
কি পধ্যস্ত সুখ মৌর কহ] নাহি যায় ॥ 

পারস/ ই(তহাস । 

কিন্ত এ সাধের জুখে ঘটিস বিষাদ । 
তিমির চক্দ্রাস্য ঢাকি সাধিতেছে বাদ ॥ 
নয়ন চতকার মোর থাকিতি নাপারে।, 
কতক্ষণে কপ ঘন বরিষিবে তারে ॥ 
মেবপ তোমার বপ করিতেছি ধ্যান । 

কি হইবে না হেরিলে নাহি হয় জ্ঞান ॥ 
না পাইয়] ষে যন্ত্রণা পাইতাম মনে । 
পাইয় ও সেই কপ তব অদশনে ॥ 
কিন্ত হায় যদি কালি হইবে বিচ্ছেদ । 
অন্য কাষে কেন তবে থাকে আর খেদ। 
কহিয়া! এসব কথা মৌন ভাবে থাঁকে। 
যুবতী তাহার পর জিজ্ঞাসিল তাঁকে ॥ 
ওহে ভাই আজি স্বামী আনিয়ছেযায়। 
তক্গ শীত স্থাপন করিতে পুনরায় ॥ 
যে হও আনাকে সত্য পরিচয় কহ । 
তৰ বাক্যেস্পন্দন হতেছে মোর দেহ ॥ 
শুনিয়াছি তৰ রব অনুমান হয়। 
অতএব কে আপনি দেহ পৰিচয় ॥ 

চমকিত হয়ে সাধু কহিল অমনি । 
কোন্ স্থানে বাস তব কহলে। রমণী ॥ 
আনিও তোমাকে চিনি হয় অন্ধভব | 

কেরাটা নারীর ন্যায় শুনি তৰ রব ॥ 
তৃমি কি সুন্দরী সেই বৈরক কুমারী। 
শয়নে স্বপনে যারে ভুলিতে না পারি ॥ 
এমন কি ভাগ্য হবে সেই হারা নিধি । 
আনিয়1 আমাঁকে হেথা মিলাইৰে বিধি 
শুনিয়। উত্তর করে রমণী ত্বরায়। 
তুমি কি কৌলফ কথা কহিছ আমায় ॥ 
সাধুর তনয় কহে কৌলক দে আমি । 
এখনো না হয় বোধ দলের কি তুমি ॥ 

আমি সে অভাগ্য। ন।রী কহিল যুৰতী। 
যাহার অন্যায় কার্ষ্য সন্দিগ্ধ ভূপতি ॥ 
এতেক যন্ত্রণা তব.আমারি কারণ। 
দেশ হতে বহিস্কংত করিল রাজন ॥' 



পারস/ ই তাস! 

সাধুস্ৃত বলে শ্রিয়ে কি দোষ তোমার । 
অর্দষ্টের ফলীফল জানিবে আমার ॥ 
মন্দ ৰা বলিয়। কিন্ত ভাল বলি তাঁয়। 
দেখ সেই ক্রমে দেখা হয় পুনরায় ॥ 
জিজ্ঞাসে কৌলক তবে দেখ প্রাণ প্রিয়া। 
কেমনে টাহার সঙ্গে হয় তব বিয়। ॥ 
দেলের1 বলিল শুন তাঁর সবিশেষ । 

র'জ কন্মে পিতা মোর আসে এই দেশ 
মজাঁফর সনে পুর্বে আছিল গ্প্রণয় | 
তার গৃহে আসিয় বিয়ার কথা হয় ॥ 
দেশে ফিরে গিম্া পিতা লোক জন দিয়1। 

সমর্কন্দ দেশে মোরে দিল পাঠাইয়? ॥ 
কি করি আদিতে হলে বড় অনিচ্ছাতে। 
পুর্বাবধি মন মের ছিল হে তোমাতে । 
এখন প্রকৃত কহি শুন প্রাণ প্রিয় । 
তোম]! প্রতি প্রেম মোর ছিল গোপনীয় ॥ 
ঈশ্বর আছেন সাক্ষী তোমার কারণে । 

পড়িয়াছে কত জল আমার নয়নে ॥ 
যদিও টাহার সহ বিবাহ হইল । 
কিন্ত'তব কপ হৃদে জাগ্রত রহিল ॥ 

তাহে এ ছুর্মখ পতি দারুণ নির্দয় । 
অন্তরে তোমাকে আরো সজীব করয় ॥ 
জানিয়] ছিলাম যেন প্রেম সমীরণে । 
মিলাইয়1 পুনর্বার দিবে ছুই জনে । 
সে আশবনিরর্৫থ নহে হলে। শপে বর। 
বিচ্ছেদ ঘুচাতে পতি দিল প্রাণেম্থর ॥ 
এ সকল কথ যদি দেলেরা কহিল 7 
কৌলফের মন মহ? আনন্দে মোহিল ॥ 
প্রাণের দেলেরা বলি | কহিল তখনি] 
তোমাকে কি করিয়াছি শববাহ এখনি ॥ 

তুমি কি সেধার কপ সদ] হদে ধ্যান। 
পুনশ্চ হেরিব তারে নাহি ছিল জ্ঞান ॥ 
যদ্যপি ভাবিয় থাক আব্দ,লা নন্দন ॥ 
থাক যদি মোর শোকে করিয়া ক্রন্দন ॥ 

দ্ী ১" 

পাইয়। যদ্যপি থাক এত মনস্তাপ । 
এখন ঘুচাঁও সব করি স্ুখালাপ ॥ 
শুনিয়! পর্থতর মুখে এসব প্রসঙ্গ | 
উথলিল হৃদি মাঁঝে সুখের তরঙ্গ ॥ 
প্রেমের কথনে নিশি পোহাইল তারা । 
প্রভাত হইল তব না হইল সারা ॥ 
মত্ত আছে সাঁধু সতত দেলেরার সনে । 
কপাঁলে আঘাত করি ডাঁকে ভূতাগণে ॥ 
উঠ যুব] ভাল বেনে কত ঘুম যাঁও। 
এত বেলা হইয়াছে দেখিতে না পাও ॥ 
উত্তর না করি তাহে সাধুর নন্দন । 
যুবতীর সঙ্গে রঙ্গে করে আলাপন । 
কিপ্ত তাহে ক্রমে সখ য়াইতে লাশিল। 
কব্শঘাঁত ঘন ঘন কবিতে থাকিল॥ 

কৌলফ কহিল প্রিয়ে কি পাই শুনিতে । 
হবে কি এতই শীল্ত স্বতন্ত্র হইতে ॥ 
মজাঁফর তোমাকে পাইলে কতক্ষণে। 
বিলম্ব দেখিয়া কাল গণিতেছে মনে ॥ 
ট'হাঁর তেমতি দ্বেষ করে মোর সুখে । 
পড়িতেছে বজাঘাঁত যেন তাঁর বুকে ॥ 
ভাক্কর মিলিয়! মোঁব বিপক্ষের সনে । 
ত্বরা করি দাড়াইল পুর্ব দিক পানে ॥ 
বোঁধ হয় পাই নাই এখনে তোমায় | 
মিলনে বিচ্ছেদ দেখ হয় পুনরায় ॥ 
যদিও বিবাহ পাশে বাঁধা ছুই জনে। 
তথাপি প্রারতিজ। হেতু ত্যজিৰ এক্ষণে ॥ 
ইহ শুনি বিনোদিনী কহিল তখন । 
সত্য কি.এ সত্য তুমি করিবে পাঁলন ॥. 
শপথের কালে রি ইহ1 কি জানিতে 
আঁমাকে বিবাহ করি হইবে ত্যজিতে। 
ন। জানিয়। অঙ্লীকার করিলে কি হয়। 
এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘকেতে নাহি পাপ ভয়। 
যদি সত্যে বন্ধ হও, আমাকে পাইতে 
পারিবে না এক মিথ্যা] বলিয় কি নিতে॥ 



ইকান্দিয়। দেলেরা বলে আর কিবা কব। 
এই কি আমার প্রতি ভাল বাসা তব ॥ 
প্রেমযুক্তি বিরুদ্ধ যে হেন অঙ্গীকার । 
আম্াহতে বড় তাহ? হলে কি তোমার ॥ 
কৌলফ কহিল প্রিয়ে বল কি করিব । 
কেমনে তোমাকে আমি রাখিতে পারিব॥ 
ধন হীন বন্ধু হীন পরবাসে তাতে । 

কি করিব বাদ করি মজাঁফর সাতে ॥ 
দেলের। উত্তর করে কি ভয় তাহার । 
দেশের ব্যবস্থ। আছে সহায় তোমার ॥ 

ত্যজিবে না মে'রে যদি কর এই পণ । 
কি ভয় তাহাতে তবে তুচ্ছ কর ধন ॥ 
তোমার ভরস। ষদি এই কপণহয় | 
কি করে কাহার সাধ্য কিসে আর ভয় ॥ 
শুনিয়। কৌলফ কহে কি আর কহিব। 
অবশ্য তৌমার আমি সন্তোষ করিব ॥ 
করিয়াছি সত্য যাহ যুক্তি সিদ্ধ নয়। 
প্রাণ ধন না ছাড়িলে রুক্ষ] নাহি হয় ॥ 
অতএব সে শপথে বদ্ধ আমি নহি। 
কভু না করিব ত্যজ)1 শুন সত্য কহি ॥ 

করিলাম আমি এই প্রতিজ্ঞা এখন | 
ত্রিভৃবন নিলিলেও ন] হবে লঙ্ঘন ॥ 
এই মত পরামর্শ হইছে দোহার | 
বিলম্ব দেখিয়] নিজে আসিল টাহার ॥ 
কপাটে আঘাত করি কত.ড়ীক পাড়ে । 
এত ডাকা গেল তবু ঘুম নাহি ছাড়ে। 
উঠ উঠ মিথ)1 কেন দুঃখ দেও আর। 
যাও তুমি শীষ্ম আনি নিয় পুক্রক্ষার ॥ 
এতেক শুনিয়1 উঠি সাধুর কুমার | " 
বসন পরিয়) দিল খুলিয়। ছুয়ার ॥ 
বাহিরে আদিলে পরে ভূত্য সঙ্গে দিয়া। 
টাহার কহিল যুব। আসীন কর শিয়া। 
ন্নান করি কৌলফ উঠিল জল ধারে । 
পরিধান বস্ত্র ভৃত্য আনি দিল তারে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 

তদস্তর দিব্য এক মন্দিরে আনিল । 

পিত] পুত্র দান্সেমন্দ সেই খানে ছিল ॥ 
সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহারে । 
একত্রে সকলে মিলি বসিল আহারে ॥ 
আহারান্তে দান্সেমন্দ সন্থর হইয়1। 
অন্য এক ঘরে গেল কৌলফে লইয় ॥ 
পঞ্চশৈত মুদ্রা এক পাগড়ি সহিতে | * 
কোলকের হস্তে দিয় লাগিল কহিতে ॥ 
ওহে যুব হেদে তুমি দেখহ হেথায়। 
মজাকর এ সকল দিলেন তোমায় ॥ 

কহিতে বলিল আরে। নমক্কার দিয় । 

পত্রী ছাড়ি যাঁও শীত পুরস্কার নিয় ॥ 
ইহ] বলি দান্সেমন্দ করে অনুভব । 
কৌলফ করিবে কত সাধুর গৌরব । 
কিন্ত,সে পাগড়ি টাকণ ফেলিয়া তথায় ॥ 
বলে এ কেনন কথা কহিছ আমায় । 
মনে ছিল এই রাজ্য অস্বেক রাজার ॥ 
সেই দেশে আছে অতি যথার্থ বিচার। 
কিন্ত সে মনের ভান্তি বুঝি এইক্ষণে | 
প্রবঞ্চনা অন্যায়েতে রত প্রজাগণে ॥ 
অন্রমান সব কথা লাহি শুনে ভূপ। 

তোমরা বিদেশী লে'কে কর এই বপ ॥ 
আপনি ভাবিয়! দেখ কার দোষ ঘটে । 
এদেশে আসিয়। আমি থাঁকিতীম মে ॥ 

মজাঁকর এক দিন আপন ইচ্ছায় । 
অশনিলেন নিমন্ত্রণ করিয়] আমায় ॥ 
নব এক যুবতীর সঙ্গে তার পর। 
বিবাহ করিতে মোরে কহে সদাগর ॥ 

আমি তাহে অঙ্গীকার করি নিষ্ঠামনে |. 
শাজ্্রমতে বিবাহ হইল তার ক্সনে ॥ 

এখন নেন্নারী পত্বী হইল আঁমার। 
ত্যজিতে তাহাকে বল একে ।ন বিচার ॥ 
হেন কথা আর তুমি মুখে না আনিবে। 
ইহাতে অখ্যাঁতি মোর যথার্থ জালিবে ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

না শুন বদ্যপি তবে ধুল। মাখি গায়ে। 
কান্দিয়। পড়িব গিয়া নৃপতির পায়ে ॥ 
কহিব তীহাঁকে সব বঞ্চনার কথা । 
পাইবে উচিত শাস্তি না হবে অন্যথা ॥ 
কৌলকফের কথা শুনি দান্সেনন্দ যায় । 
সাধুকে অন্তরে নিয় সকল জানায় ॥ 
কহিল বাছিয়! বর আনিয়াছ বটে । 
এমত অসৎ আরদ্িতীয় না ঘটে ॥ 

এখন ভার্যারে ত্যাগ করিতে না চাঁয়। 
কিন্ত কি মনের ভাঁব বুঝা নাহি যাঁয়॥ 
মনে করি কাবু করি বাঁড়াইতে টাকা । 
পুর্বকাঁর অঙ্গীকার এবে দেয় ঢাকা ॥ 
মজাঁকর বলে তাহা যদি সত্য হয়। 
মনোব্যথা দেই তারে পরামশ? নয় ॥ 
দেও খিয়1 শত মুদ্র। গণিয় এখান। 
তুষ্ট হয়ে যায় যেন ত্যজিয় রমণী ॥ 
একথা! শুনিল যুব? অন্তরে থাকিয়1। 
নাহি নাহি তাঁহা নাহি কহিল? ডাকিয়। ॥ 

বৃথায় দ্বিগুণ ধন চাহিতেছ দিতে । 
কোটী গুণে না পারিবে মোরে ভুলা ইতে॥ 
দান্সেমন্দ বলে খুব? ভাঁল বুঝ নাই । 
অজ্ঞানীরা যাহ1 করে করিতেছ তাই ॥ 
শুন বলি একশত মোহর লইয়]। 

পত্ী ত্যজ্য। করি যাও বিদায় হইয়। ॥ 
বিচার আলয়ে যদি এই কথা যায়। 
তোমার ছুর্দশ1 শেষে হইবে তাহায় ॥ 
কেন দেখ। ইছ ভয় সাধু পুক্র কহে। 
তোমার বচন মোর তুণজ্ঞান নহে ॥ 

বিবাহ করেছি যারে শাস্ত্র অনুসারে । 

কোঁন বিচীরেতে বল ত্যজিতে তাহারে ॥ 

ক্রোধে কম্প কলেবর কহিল টাহার। 

কি কারণে কর এত সাঁধন। ইহার ॥ 
কাঁজীর সম্মুখে চল এবেটারে নিয়]! 
বুঝাইবে কাজী তারে যুক্ত শী! দিয়1॥ 

এ 

৩ 

দান্সেমন্দ মজাফর একত্রে হজনে। 

বুঝাইল আরো! কত প্রবোধ বচনে ॥ 
নিক্ষল দেখিয়া শেষে সব আকিঞ্চন। 
কাজীর নিকটে নিয় চলিল তখন ॥ 
বিচারক বিশেষ শুনিয়। পরিণয় । 

কৌলফের প্রতি কহে দেখাইয়ণ ভয় ॥ 
এত বড় আশ! তোর কি কারণে ঘটে । 
ভূুলিলে কি ভিক্ষা করি পেট পাল মঠে॥ 
কিছুই নাহিক জ্ঞান ওরে নরাধম । 
অন্ত্যজ হইয়া বাঞ্ণ হইতে উত্তম ॥ 
সংসারে ধনীর পুভ্র তুল্য যার নাই। 
তার প্রিয়তম] পত্বী ইচ্ছাকর তাই ॥ 
নীচ হয়ে ভার্য্যা ভোগ করিবি তাহার । 
ইহ] কি স্বচ্ছন্দে চক্ষে দেখিবে টাঁহার ॥ 
মনেতে ভাবিয়া! দেখ মরিছিপ্ জমে | 
তোর যোগ্য হেন নারী নহে কৌোনক্রমে। 
কড়া কড়ি নাহি সঙ্গে কেন হেন মন। 
করিবি কেমনে তুই রমণী পালন । 
এই সে বিশেষ হেতু শুনরে দুর্বন। 
বিচারত সাধু পত্বী দিব না কখন ॥ 
মজাফর দেন যাহা সন্ভষ্ট হইয়। | 
পলায়ন কর সেই বেতন লইয়] ॥ 
আমার কথায় যদি এখন না ষাঁবি। 
বেত্রাঘাঁতে মোরহাঁতে জীবন হারাবি । 
এত যে ভয়ের কথা বিচারক বলে । 
তথাপি সাধুর পুর কিছু নাহি টলে। 
অনায়াসে বেত্রীঘাত সহিয়। থাকিল। 

ভাবের ব্যত্যয় তাহে কিছু না হইল ॥ 
ক।জী বলে মজাফর আজি আর নয় ।- 
কখলি দিৰ আরে শীজা ইচ্ছা যত হয় ॥ 
অদ্য রাত্রি নিয়া রাখ রমণীর সনে । 

ছশড়িবে জায়াকে কালি হেন লয় মনে ॥ 

টাহারাঁর অভিপ্রায়, বিশ্রাম না দিয়) । 
একেবারে কার্য সিদ্ধ করে প্রহারিয় ॥ 
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কিন্ত কাজী পরামশ না শুনিল ভার । 

সেই দিন কৌলফেরে মারিল নী আর ॥ 
কাজী স্থানে পিতা পুক্র বিদায় হইয়]। 
কৌলফেরে নিজালয়ে চলিল লইয়৭ ॥ 
বেত্রাঘধাতে কৌলফের কলেবর দহে। . 

ফাঁটিয়। সকল অঙ্গ রক্ত ধার বহে ॥ 
কিস্ত পত্বী সহ পুনঃ হবে দরশন | 
তাহ] ভাবি সব জ্বাল! হয় বিস্মরণ ॥ 

গৃহে আসি সদাগর কৌলফে লইয়। 
বুঝাইল মিষ্ট বাক্যে বিস্তর কহিয় ॥ 
অধিক আশয় তারে সদাগর দিল। 

তিন শত মুদ্রীবধি কার করিল ॥ 
এৰূপে যখন বৃদ্ধ বুঝায় তাহারে । 
টাহার আদিল নিজ পত্বীর আগারে ॥ 
রমণী ছুঃখিনী হয়ে ভাবিছে তখন | 
আদাঁলভ হতে যুব! আসিবে কখন ॥ 
মনে জাঁনে কৌলফের সত্য প্রেম আছে। 
কিন্ত ভ'বেপ্রতিজ্ঞ না থাকে ভয়ে পাছে। 

হেন কালে প্রথম স্বামীরে দেখে তথা । 
তাঁবিল ইহার জয় নহেক অন্যথা । 
অমনি শিহরি ধনী ভয়ে যু প্রায় । 
বিবর্ণ হইল বর্ণ শব তুল্য কায় ॥ 
রমণীর বপাস্তর দেখিয় টাহার । 
জ্রমেতে হইল বশ অলীক আশার ॥ 
ভাবিল সম্বাদ কেহ বলিয়াছে ভায়। 

কোন মতে যুব! তারে ছাড়িতে নাচায় ॥ 
একাঁরণ দেলেলার হইয়াছে ভয় । 
অতএব যুবতীকে প্রিয় বাক্যে কয় ॥ 
একপ বিষাদ কেন করিছ সুন্দরী । 
এখন ত ডুবে নাই ভরসার তরি ॥ 
বিয়া! করে ছিলে কালি যেই ছুরাঁচারে | 
সত্য সে তৌমাঁকে নাহি চায় ছাড়িবারে। 
কিন্ত প্রিয়ে আশা শুন্য না হইও আজি । 
বিস্তর ঘক্তরণ। তারে দিয়াছেন কাজী ॥ 

পারস/ ইতিহাস ৷ 

কালি যদি রক্ষা নাহি করে অঙ্গীকার । 
তবে করা যাবে আরো! কঠিন প্রহার ॥. 
হইবে ভূষ্রিতে অদ্য নিশি তার জনে । 
করিবে কি বল আর ভাবিয়া এক্ষণে ॥ 
আঁসিয়াছি দিতে এই শুভ সমাচার । 

নিঃসন্দেহ পতি কালি পাইবে তোমার ॥ 
আজি সে রহিল পরিয়ে পাবে কত ছঃখ। 

কি করিব ধৈর্য্য হও কালি হবে মুখ ॥ 
নারী কহে সত্য বটে তাহারি কারণ। 
এতেক যন্ত্রণ। মোর জানিবে এখন ॥ 
কত দিনে এই ছুঃখে উত্তীর্ণ! হইব । 
পুর্ণ হবে মনক্ষীম স্বচ্ছন্দে রহিব ॥ 
বড় ম্লেহ আমা প্রতি কহিল টাহার। 
কালি পাবে নিজ পতি ভাবনা কি আর॥ 
টাঁহাঁর তাহার পরে করিল গমন । 
অবিলম্বে দেখ। দিল সাধুর নন্দন ॥ 
কৌলফে দর্শন করি দেলের1 রমণী । 
পুলকে পুর্িত অঙ্গ, কহিল অমনি ॥ 
এসেোং প্রাণ কান্ত হদয়ে আমার। 

কি দিব হে পুরস্কার পিরিতে তোমার ॥ 
ছিলন্। এমন মনে না ত্যজি আমায় । 

এবপ যন্ত্রণ1 সখা সহিবে তাহায় ॥ 

শুনিয়াছি সবিশেষ সব বিবরণ । 

টাহার বলিল মোরে আসিয়] এখন ॥ 
তৰ গুতিজ্ঞায় আমি যেমন সুখিনী | 
প্রহারেতে ততোধিক হয়েছি ছুঃখিনী ॥ 
কল্য যে যন্ত্রণা! আরে হইবে তোমার । 
ভাঁবিলে প্রাণ্তে গ্রাণ থাকেনা আমার ॥ 
এতেক শুনিয়া কহে সাধুর নন্দন | 
কি সাধ্য প্রহারে কাটে প্রেমের বন্ধন ॥ 
বিধাতার লিপি যাঁহ। অবশ্যই ফলে । 
কিন্ত কারে সাধ্যনাই আগে তাহ] বলে॥ 
যাঁবে কি থাকিবে প্রাণ তোমার কারণ। 
কেমন করিয়1 তাহ। কহিব এখন ॥ 
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কিন্ত আমি এই কথ! নিশ্চয় বলিব।  শুনিয়। সাধুর পুত্র ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস। 
লেখা নাই তোমাঁকে যে ত/জিয়! চলিব॥ দেন্েেরা কান্দিয়া পড়ে ভাবিয়া নৈরাশ 

বৈরক নন্দিনী কহে শুন মহাশয় । কৌলফ কহিন প্রিয়ে মুছ চক্ষু ধার! 
বিচ্ছেদ যে হবে পুন মনে নাহি লয় ॥ তোনার রোদন দেখি প্রাণ হয় সারা॥ 
এৰকপ অন্তত ৰপে মিলন যে কালে । হতাশ না হয়েকর ভরসায় ভর। 
বিধাতা লিখন নাহি বিচ্ছেদ কপালে ॥ | ভাবনী করো! না ভালো করিবে ঈশ্বর ॥ 
হেন জ্ঞান নাহি হয় হারাইবে প্রাণ। দ্বিগুণ সাঁহল বৃদ্ধি হইতেছে যাতে । 
অবশ্ঠ বন্ধন হতে পাব. পরি ত্রাণ ॥ বোঁধ হয় রক্ষা পাব তার দ্ষ্টিপাতে। 
কিন্ত আমি এক কথা জিজ্ঞসি তোমাঁকে। যেমন শঙ্কট হোক নাহি করি ভয়। 

ভাঙ্গিয়। কি পরিচয় পিয়া তাহাকে ॥ দ্ট যে অন্তর ভীত হইবার নয়। 
কৌলফ কহিল তাহ] বল হয় নাই। এই মত যুবতীকে সান্ত্বনা করিয়? । 
নির্ধনী বলিয়। কথ1 কহিতে কি পাই কপাট খুলিয়া! দিল বদন পরিয়া ॥ 
রমণী অমনি বলে আছে সছুপায় । কাঁজ।র লোকের সব দণড়াঁইয়। ছিল। 
যাইবে যখন কল্য কাজীর সভায় ॥ তখনি ধরিয়ী তারে আদালতে নিল ॥ 
বিখ্যাত মহদ সাধু কোজি নগরে । কৌলকে দেখিব1 মাত্রজিজ্ঞাসিল কাজী। 
তাহারি নন্দন তুমি জানাবে প্রকারে ॥ কহ শুনি মনে স্থির কি করিলে আজি ॥ 
আরে বিচারকে তুমি কবে পু ভাবে । অনুমান করি তুমি ভাবিরাছ সার। 

জনকের সমাচার অতি শীত্র পাবে ॥ প্রহার করিতে বুঝি হইবে না আর ॥ 
একথা কহিনে কাঁজী বিশ্বাস যাইবে । অবশ্থ মনেতে স্থির করিয়া ছ তুমি । 
মন্দের পুক্র তুমি প্রকাশ পাইবে ॥ “তুচ্ছ হত্রে উচ্চ আশা কিসে করি আমি” 
কৌলফ কহিল ভ।ল তাহে ক্ষতি নাই । তোঁমার সমাঁন অতি দীন দশা যার । 
ইহাঁতেও বদিস্যাং পরিত্রাণ পাই ॥ দে এমন আশা করে বাতুসতা তার । 
একত্রে থাকিবে দৌহে করিয়। বঞ্চনা । অতএব বলি শুন ত্যজ দেলেরাকে । 
এই ভরসাতে কতগ্থুচিল ভাবন1॥ তোমার সঙ্গতি নাহি রাখিতে তাহাকে 
সুখ*আশ। ল্মরি যায় অন্তরের ভয় আঁব্দ,ল। কুমার বলে ধন্ম অবতার । 
বর্তমান স্থখে মত্ত হইল উভয় ॥ । সহজ ৰংসর আদ্ু হোক আপনার ॥ 
পরম আনন্দে নিশি উভয়ে বঞ্চিল। নীচ বংশ নহি আমি কিন্ব) হীন ধনে। 

ভয় জন্য বিদ্ব তাঁর কিছু না হইল ॥ আপনি ষে অন্থতব করিছেন মনে ॥ 
উঠিল অরুণ রী করিয়া প্রভাত । বাঞ্চ। ছিল পরিচয় দিবন। কাহাকে |. 
উভয়ের জুখভোগে পড়িল ব্যাঘাত ॥ কিন্ত শেষে প্রকাঁশিতে হইল তোমাকে॥ 
লইয়] কাজীর লোক আসিল টাহাঁর। মন্দ ন[গেতে সাধু কোন্গগিতে ধাম। 
উচ্চৈঃশ্বরে ডাক ছাড়ে আনাতে ছুয়।র॥ এক পুক্র মাত্র আমি রক্রদ্দীন নাম ॥ 
উঠ*যুব। স্থখে আজি ঘুমাঁইলে মেলা । মজাঁকর কিবা ধনী কর বার" মাঁন। 
কাজীর নিকটে চল হইযাঁছে বেলা ॥ ইহ হতে পিত1 মোর জারে? ধনকান ॥ 

৯ 
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যদি তিনি শুনিতেন ছুর্দশার কথা। 
আর একপেতে বিয়! হইয়াছে হেথা ॥ 
স্বর্ণের তোড়। কত লইয় কিস্কর । 
সহজ্্র সহত্স উচ্লে আসিত সত্ব ॥ 
আমারি সহিতে ছিল যতেক জহর । 
কি কহিব সব কাড়ি নিয়াছে তক্ষর ॥ 
এই হেতু প্রীণ রক্ষা করিলাম মঠে | 
এজন্যে কি একেবারে দীন দশ] ঘটে ॥ 
এই দণ্ডে সমাঁচাঁর লিখিব পিতাকে । 
ইহার যথার্থ শীম্্' জানাব তোমাকে ॥ 
জিজ্ঞীসে তাহারে কাজী করিয়] সম্মান । 
যথার্থ কি তুমি তবে মস্থ্দ সন্তান ॥ 
পড়িয়া অদৃষ্ট ক্রমে তক্করের হাঁতে। 
সর্ধম্ব-তৌমার নষ্ট হয়েছে কি তাতে ॥ 
কৌলফ কহিল প্রভু কিছু মিথ্য। নয়। 
আকারেতে হয় নাকি সত্য পরিচয় ॥ 

জন্মি নাই ছুঃখিনী মাতার গর্জে গিয়া । 
মাতা পিতা পালে নাই মাটিতে ফেলিয়া 
কাজী বলে কালি যদি ভাঙ্গিয়]৷ কহিতে। 
তবে তুমি এ যন্ত্রণা কিছ নী সহিতে। 
মজাফর প্রতি তবে বিচারক কহে । 
আশজিকার বিচার কল্যের মত নহে ॥ 
ভাগ্যবান যখন ইহার পিতা হয় । 
স্বপত্ৰী ত্যজিতে কহা শান্তর সিদ্ধ নয় ॥ 
টাহার অমনি বলে একি মহাশয় | 
ঠকের বাঁক্যেতে ত্বমি করিলে প্রত্যয় ॥ 
ম্ন্থদের পুজ্র ইহা সকলি অলীক । 
কহিতেছে মারিপীট না হয় অধিক ॥ 
কাঁজী বলে সত্যাসত্য কেমনে মানিব । 
এখনি বা তাঁর তথ্য কি ৰপে জাঁনিব ॥ 
কিন্ত যাতে হয় তার একথা প্রমাণ । 
রাখিব করিয়া] তাহা তোমাদের মান ॥ 

মজাফর বলে প্রভু এই মাত্র চাই। 
ইতোধিক সন্ধানেতে প্রয়োজন নাই ॥ 

পারস/ ইতিহাস 1 

কোজগ্ডি নগরে আজি দূত পাঠাইব। 
ব্যয় যত হয় সব নিজে হতে দিব ॥ 

মন্থদের সঙ্গে মোর আছে পরিচয় | 
অতিশয় ধনী বটে কথা মিথ্যা নয় ॥ 
এই যুব1 হয় যদি তাহার কুমার। 
তবে ওরে দিব পুক্র বধুরে আমার ॥ 
ইহাতে সম্মত আছি কহিল টাহাঁর। 
থাকিতে হইবে কিন্ত স্বতন্ত্র দেশহার॥ 
কাঁজী বলেকি প্রকারে তাহা হতে পারে 
ব্যবহারে দৃষ্য ইহা না পাই বিচারে ॥ 
পতি পত্রী ছুই জন এক স্থানে রবে। 
অন্যথ1 করিলে তাহা শাস্ত্র ছাড়া হবে ॥ 
দুত পাঠা ইয় দেও এই ভাল মত। 
মস্থদের বাড়া হবে সপ্তাহের পথ ॥ 
এক পক্ষে সত্যাসত্য হইবে প্রচার । 
তখন করিব সুক্ষ, ইহার বিচার ॥ 
এই ব্যক্তি হয় যি সাধুর নন্দন । 
“কেহ না কহিব ভাষ্য! ছাড়িতে তখন ॥ 
কিন্তু অমূলক বাক্য হয় যদি তার। 

মরিবে আমার হস্তে নাহিক নিস্তার ॥ 
এপ বিচার কাজী করিল যখন । 
বাঁদী প্রতি বাদী সবে চলিল তখন ॥ 
মজাঁফর পুত্র সহ যাইয়া ভবনে | 
তখনি পাঠার দত মন্থদ সদনে ॥ 
আদিল কৌলফ যুব দেলেরার তথা । 
বিস্তারিয়া জানাইল বিচারের কথ। ॥ 
বৃত্তান্ত শুনিয়! ধনী হাস্ত মুখে কয়। 
হইল সমস্ত ভাল আর নাহি ভয় ॥ 
দুত না আদিতে মোরা অগ্রে পলাইব। 
বোখারা নগরে শিয়। বসতি করিব ॥ 

বিবাহের যৌতুকেতে কাটাইব দিন। 
থাকিব স্বচ্ছন্দ স্বখে হয়ে বৈরিহীন ॥ 
ইহা শুনি কৌলফের আনন্দ হইল ।* 
রাত্রিযোগে পলাঁইতে মনস্থ করিল ॥ 



পারস/ ইতিহাস 1 

কিন্ত দেখে চারিদিকে দিতেছে পাহারা । 
সাধ্য কি ছাড়িয়] তাহা পলাঁবে তাহার ॥ 
এ 'সাঁশা নিম্ষল! হেরি ভাবে পুনব্বার 
বিপক্ষের পুরী মধ্যে না রহিব আর ॥ 
আটক করিলে গিয়া কাজীরে কহিব। 
তাঁহার সম্মতি নিয়] স্বতন্ত্র হইব ॥ 
ইহ1 ভাবি কৌলফ চলিল সাধু পাশ । 
কহিল তোমার গৃহে না. করিব বাঁদ ॥ 
লইয়া যাইব দারা যথা লয় মন। 
বিচারে পত্বীর প্রভূ হয়েছি এখন ॥ 
তার যে স্বতন্ত্র হতে অনুমতি দিবে । 

একথা কাহারো মনে কখনো নানবে॥ 
টাঁহাঁর বিশেষ পণ করিল তখন | 
পত্বীরে অন্যত্রে নিতে দিব না কখন ॥ 
কৌলক অ।পন বাক্যে অটল রহিল । 
পশ্চাতে কাঁজীকে গিয়। সকল কহিল । 
বিবাদের কথা কাজী হয়ে অবগত । 

শাশিশ শশী পপ িশিপিপ 

৭? 

এ কথা দেলেরা যি আপনি না বলে । 
তখনি ত্যজিব তারে শুনহ মকলে ॥ 
সাক্ষী থাক কাজী তবে টাহার কহিল । 
উহার কথায় মোর স্বীকার হইল ॥ 
দেলেরারে আনাইয়া জিজ্ঞাস এখনি । 
আপনার মত ব্যক্ত করিবে আপনি ॥ 
কাজী বলে আমে তাহে দিলাম সম্মতি 
দান্সেমন্দ শিয়। তারে আন শীস্্রগতি ॥ 
নায়েব তংপর হয়ে কাজীর আঁজ্ঞায়। 
আনি দিল রমণীকে তখনি সভায় ॥ 
নিকটে আসিলে তারে বিচারক কহে । 
পতি গুহে থাকা কি তোমার বাঞ্7 নহে॥ 
কহ কোন্ পতি প্রিয় অধিক তোমার । 
কারে ভাল বাস তুমি কহ দারোদ্ধার ॥ 
মনে মনে টাহাঁর ভাবিল নিজ জয়। 
দেলেরা আমার হয়ে কহিবে নিশ্চয় ॥ 

 আহ্লাঁদে সাহস দিয়| কহিল নারীকে । 
জিজ্ঞাসে কৌলকে কেন এ প্রকার মত রঙ নির্ভয়ে আপন বাঞ্জ। 'বলিবে কাজীকে ॥ 
আব্দ,লা কুমার কহে শুন মহাশয়। 
থাকিতে শক্রর সঙ্গে লাগে বড় ভয় ॥ 
সতত এ পরামর্শ দিতেন জনক । 
গৃহে যদি শত্রু থাকে হইবে পৃথক ॥ 
অতএব অন্য স্থানে করি গিয়া বাস । 
যুবতীরো এই ৰপ আছে অভিলাষ ॥ 
ওরে মিথ্যাবাদী বেট] কহিল টাহার। 
একথা কেননে বল সাক্ষাতে লবার ॥ 

একবার দেলেরা ক্রন্দন ছাড়া নয়। 

যদবধি তোর সঙ্কে তার বিসী হয় ॥ 
তথাপিও লঙ্জ1 নাই একথা কহিতে। 
দেলের। আমার গৃহে চাহে না রহিতে : 
কৌলফ কহিল ভয় দেখাও কি তার। 
বলিয়াছি যেই কথা ঝি পুনর্বাঁর ॥ 
অন্তর সহিত জায় মোরে ভ'ল বাসে 

| তাহাতে আঁকাঁংক্ষাসিদ্ধিহইবৰে তো মার 
দুর্নের হস্ত হতে পাইবে নিস্তার ॥ 
দেলের উত্তর করে ত্যজি মৌন ভাৰ। 
ইচ্ছ।তে যদ্যপি হয় প্রিরজন লাভ ॥ 
শুন তবে নরন্বামী মস্থুদ কুমার । 
পরম মেহের পাত্র জানিবে আমার ॥ 
এখন কাজীর কাছে এই ভিক্ষা চাই । 
অন্ুমতি দেন মোরা স্থানান্তরে যাই ॥ 
ভাল ভাল বলি কাজী টাহারেকে কহে। 
দ্েখহ সকলে যুবা মিথ্যা বাদী নহে ॥ 
টাহার আশ্চর্য্য হয়ে নারীর উত্তরে |. 
বিশ্বীস ঘাঁতিনী বলি হায় হাঁয করে।॥ 
এত দুর মন আজি কেমনে ফিরিল। 
কাঁলিত ইহার চিন্তু কিছু নাহি ছিল ॥ 
কাজী বলে আর তার নাহিক উপায় । 

মুহূর্তেক থাকিতে না চাঁহে শত্রু বাসে যথা ইচ্ছা বসতি করিবে ছুজনায় । 



৭৮” 

এই কি বিচার তবে কহিল টাহার। 
বিদেশী হইয়। জয় হইবে উহার ॥ 
মস্থদের পুক্র কিনা না জানি বিহিত 
অকেেশে ছাড়িয়া দিবে এই কি উচিত ॥ 
বিচারক বলে মনে না কর এমন | 
প্রতারণা রাইট হলে বধিব জীবন ॥ 
টাহাঁর উত্তর করে কহে ম্বহাঁশয় ! 
নাহি কি উহার মনে মরণের ভয় ॥ 
যদ্যপি দণ্ডার্ হয় মনে হেন জানে । 
দুতকফিরে আনিতে কি থাকিবে এখানে । 
যথার্থই জানিতেছি পলাইবে শেষে । 
দেলেরাঁকে সঙ্গে নিয়া যাবে কোন দেশে ॥ 
বোধহয় করিয়াছে যুক্তি ছুজনায় | 
স্থানীম্তরে যাইবার এই অভিপ্রায় ॥ 
কাজী বলে কহ যাহ হয় অনুমাঁন। 
কি করাইৰ আমি তাঁর সাবধান ॥ 
যেখ।নে থাকেন] কেন নগরে থাকিবে । 

পারস/ ইতিহাস! 

_রূদিক নবীন যত ভাগ্যবস্ত ছিল। 
বিখ্যাত প্রেমিক গণে দেখিতে আসিল ॥ 
তাঁর মধ্যে এক দ্দিন আসে এক জন। 

মনোহর কান্তি দিব্য বসন ভূষণ ॥ 
রাজ কন্মকারী বপে পরিচয় দিয়া । 
বলে আমি আমনিয়াছি প্রসঙ্গ শুনিয়া ॥ 
তোমাদের মঙ্গলের বাসনা নিতান্ত | 
সাধ্য মত শুভ চেষ্টা! পাঁইৰ একা স্ত ॥ 
এই ৰপে হিত বাঞ্ুণ করিতে প্রকাশ । 
যথার্থ ভাবিয়া ত।রা করিল বিশ্বাস ॥ 
একত্রে ভে।জনে তারে সমাদর করি । 
বসিল ঘোমটা খুলি দেলের? সুন্দরী ॥ 
কল্মকারী চমকিত হেরিয়1 সৌন্দর্য | 
ফৌলফে কহিল আঁর না হই আশ্চর্য ॥ 
যেকপ কাজীর হাতে বন্ধ হয়ে ছিলে । 
শোঁভে নী কখন হেন ৰপ ন| হইলে ॥ 
নানা উপহার পাত্রে পরিপুর্ণ ছিল | 

চেদিগে পাহারাদিক্বা চৌকীতে রাখিবে ॥ % ভোজন করিতে তাঁরা সকলে বসিল ॥ 
অপর কৌলফ আর দেলের] যুবতী । 
ভিন্ন হতে পাঁইলেন কাজীর সম্মতি ॥ 
সেই দিন ছাড়ি বৃদ্ধ সাধুর ভবন । 
সরাইতে শিয়া বাস করিল ছ্ুজন ॥ 
ছিল যাহ! দেলেরার যৌতুকের ধন । 
আর হীরা মুক্ত! আদি অঙ্গ অভরণ ॥ 
তাহাতেই ব্যবহার উপযুক্ত মত। 
কিনাইল দাস দাঁপী দ্রব্য আদি যত॥ 
রহিল আনন্দে ষেন নাহি কারে ভয় ৷ 
অন্।য়াসে পলায়ন করিবে উভয় ॥ 
কিস্বা সে যথার্থ যেন মস্থদ কুমার । 
জানিয়।ছে আসিবে উত্তম সমা৮।র ॥ 
বিবাদের বিবরণ রাখিতে গোপন । 
পিতা পুত্র প্রাণপণে করিল তন ॥ 
কিন্ত এত আকিঞ্চন হইল অসার। 
ক্রমেতে নগর মধ্যে পাইল প্রচার ॥ 

বিবিধ প্রকার স্থুরা আনি দাসীগণে | 
ভোজনান্তে একে একে দেয় তিন জনে ॥ 
উল্লাসে ভাসিল রাম করি সুরাঁপান । 
যন্ত্র নিয়া আর্ত করিল বাদ্যগাঁন ॥ 
বীণাঁয় বাজায় গায় কিবা স্থললিত। 
শবনি রাঁজকনম্মকারীণ্হইল মোহিত ॥ 
তার পরে বীণ। ছর্ডড় লইয়] সেতারা। 
তালম'নে গ'ন এক করিল দেলের। ॥ 
এগীত রূচন। রাম। সে সময়ে করে । 

কৌলকে যখন রাঁজা দেয় দেশাস্তরে ॥ 
রমণীর খেদ উক্তি শুনিতে শুনিতে । 
কৌলফের নেত্র বারি লাগিল বহিতে ॥ 
আশ্র্য্য হেরিয়। কহে রাজ কম্মকারী। 
কি হেতু রৌদন কর বুঝিতে না পারি ॥ 
শুনিয়া উত্তর করে আব্দ,লা কুমার। 
কি হইৰে উপকার শুলিলে তোমার ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

যেমন তোমার তাহে কার্ধয'নাদশিবে।" 
তেমনি আমার বল] নিরর্৫থ হইবে ॥ 
পর্বের যন্ত্রণা সব পড়িতে হছে মনে । 
অন্তর তাপিত তাই দুর্ভাগ্য স্মরণে ॥ 
ইহাতে ন" তুষ্ট হয়ে কর্ম্মকারী কয়। 
দোহাই ভাঙ্গিয়। সব কহ মহাশয় । 
শুনিতে আমার বাঞ্কা নহেক কেবল । 

প্রীর্ঘণ1 ষথার্য যাহে হইবে মঙ্গল | 
কোঁন মতে উপরোধ ছাড়িতে না পারে। 
প্রকাশিয়1। সব কথা কহিল তাহারে ॥ 
বিশেষতঃ এই কপ করিল স্বীকার । 
সত্য কৃহি নাহি আমি মন্ুদ কুমার ॥ 
দেলেরাকে পাব বলি করিলাম ছল । 
কিন্ত হবে বঞ্চনায় বিপরীত ফল ॥ 
প্রেরিত হয়েছে দূত কোজণ্ডি নগরে । 
তিন দিন মধ্যে কিরে আসবে শহরে॥ 
রাখিয়াছে কাজী আরে। পাহারা এখানে।। 
প্রতারণ] রাই হলে বধিবে পরাণে ॥ রণ 
তথাপি মরণে ছুঃখী নহি মহাশয়। | 
বিচ্ছেদ হইবে শেষ এই বড় ভয় ॥ 
সেকাল কালের গুতি সদ মন রাখি । 
ভাবন1] কেবল তাই তাহে ঝরে আঁখি ॥ 
এপ কৌলফ ষত কহে ইতিহান। 
চক্ষুজল পড়ে কত ছাঁড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥ 
খেদ বাক্য শুনিতে শুনিতে যুবতীর | 
ধারা বহে পড়িতে লাগিল নেত্র নীর ॥ 
ক্রন্দন দেখিয়। রাজ কন্মকারী কয়। 
তোমাদের ছুঃখ দেখি বড় দয়] হয় ॥ 
ইচ্ছা করি হেন শক্তি থাকিত আমার । 
করিতাম এবিচ্ছেদ হইতে নিস্তার। 
বিধির দোৌহাঁই.মনে বাসন] এমন | 
কিন্তু দেখিতেছি রক্গ। দুষ্ধর এখন ॥ 
হয় সে বিচার পতি দারুণ অবাধ্য । 

তারে প্রভারণ। করা বড়ই অসাধ্য ॥ 

? 

নাহিক এমন আশ বলি যদি তারে। 
প্রতারক জনে ক্ষমা করিবারে পারে ॥ 
অতএব এইমাত্র ভরসা এখন । 
এক চিন্তে ঈশ্বরেরে করহ ম্মরণ ॥ 
বিপদে তারক প্রভূ সর্বশক্তি মান। 
এশস্কটে তিনি ভিন্ন নাহি পরিত্রাণ ॥ 
এপ প্রবোধ বাক্যে কত বুঝা ইয়া । 
রাঁজ কর্মাকারী গেল বিদায় হইয়া ॥ 
তখন দেলেরা! কহে কৌলকের কাছে। 
মনুষ্য অনেক ৰপ পৃথিবীতে আছে ॥ 
দেখিয়া অন্যের ছুঃখ আশঙ্বাসিয়! কয় । 
মিষ্টবাক্যে তৃবিয়া মনের কথা লয় ॥ 
এই দেখ একজন এখনি আনিয়া । 
গুপ্ত কথা জানি গেল আজীয় হইয়ণ ॥ 
কেনাহি তাহার বাক্যে কহিত স্থজন। 

কিন্ত নিজ কন্ম সারি করিল গমন ॥ 
কৌলফ কহিল প্রিয়ে অনুমানে পাই। 
এজন স্বজন বটে মিথ্যা কহে নাই ॥ 
শুনিতে দুঃখের কথ1 করেছিল ছল। 
কর যি হেনজ্ঞান ভ্রান্তি সে কেবল ॥ 
কিন্ত পরিত্রাণ অতি দেখিয়। ছুক্ষর। 
বলিল ভরস। মাত্র আছেন ঈশ্বর ॥ 
এবিপদে প্রীণ প্রিয়ে করিতে উদ্ধার । 
বিধাত। ব্যতীত বল শক্তি আছে কার ॥ 
পরস্পর ছুইজনে ভাঁবে কত ছুংখ। 
উভয়ের ভাবনাতে প্রকম্পিত বুক ॥ 
ছুই দিন ছুই রাত্রি মনস্তাঁপে যায়। 
পলাইবে কি প্রকারে ভাবিয়া না পায় ॥ 
প্রহরীকে ধন দিয়? তুবিতে চাহিল। - 
কিন্তু তার। অর্থলোতে বশ না হইল ॥ 
পঞ্চদশ দিন পরে হয় উপস্থিত । 
ফিরিয়া আসিবে দূত বুঝিল নিশ্চিত ॥ 
এদিন কালের প্রায় তাদের যেমন। 

পূর্বপতি সুপ্রভাত ভাবিল তেমন ॥ 
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গবাক্ষে ভাঙ্গুর কর যখন লাগিল । 
জীবনের শেষ দিন কৌলফ ভাবিল ॥ 
ত্যজিয়] প্রাণের আশ) সজল নয়নে । 

কহিল দেলের? প্রতি বিষণ্ন বদনে ॥ 
জীবনের মত প্রিয়ে চলিলাম আজি । 
নিশ্চয় আমাকে বধ করিবেন কাজী ॥ 
তোঁম।র সহিতে এই শেষ আলাপন । 
এশরীরে আর দেখ! হবেনা কখন ॥ 
স্বচ্ছন্দে ব।চিয়] থাক আমার মরণে। 
ভাঁলব!সি বলি কিন্ত রাখিও স্মরণে ॥ 

কান্দিয়।২ নারী কহিল তাহাকে । 
কেমনে বলিলে নাথ বাচিতে আমাকে ॥ 
জীবনে কিফল আর তোমার মরণে। 
বাঁচিতে কি কহ মোরে ছঃখের কারণে ॥ 
মনে নাহি দিও স্থান পরাণে রহিব | 
তোমার মরণ সংক্ সঙ্গিনী হইব ॥ 
মরিব তোমার সনে দেখিবে টাহার | 
এদেহে থাঁকিতে প্রাণ নাহব তাহার ॥ 

কিন্ত এ সমস্ত দোষ করিয়াছি আমি । 
তবে কেন বল দেখি সষ্ট হবে তুমি ॥ 

যদ্দি নাহি বলিতাঁম অসত্য কহিতে। 
তবে কিসে মিথ্যাবাদী বিচারে হইতে ॥ 
তোমাকে কি হেতু বধ করিতে পারিবে । 

অপরাঁধ মোর সব আমাকে মারিবে ॥ 
অগত্যা অর্ধেক ভাগী আমিত হইব । 
তুমি যে মরিবে একা কভু না সহিব ॥ 
অতএব দোহে চল যাই কাজী স্থানে। 
প্রাণ কান্ত বিনা আর কায নাই প্রাণে । 
ফৌলফ বিস্তর তারে বুঝা ইয়া! কহে । 
মরণে প্রেমের চিহ্ব কভু যুক্ত নহে। 
কিন্ত নারী প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল । 
আর না সাধিবে বাঁদ কৌলকে কহিল ॥ 
তর্কাতর্ক ছুই জন করিছে যখন । 
দ্বারেতে বিশাল শব্দ হইল তখন ।॥ 

' পারস/ ইতিহাস | 

"তর! করি দুই জনে দেখিলেন গিয়1। 
আমিছে টাহ"র কাজী লোক জন নিয়1। 
ভয়েতে ভূতলে পড়ে বৈরক নন্দিনী । 
অমনি আসিয়। ধরে যতেক বন্দিনী ॥ 
রমণীকে রাখি তথা কৌলফ ত্বরিতে। 
চলিল কাঁজীর সঙ্গে সাক্ষাং করিতে ॥ * 
কিন্ত কাঁজী আসে নাহি মারিবার তরে । 
হাসিয়] প্রণাম করি কহে সমাঁদরে ॥ 
গিয়াছিল দত তব জনকের কাছে। 
সুসম্বাদ নিয়? হেথা অদ্য ফিরিয়াছে ॥ 
আসিয়াছে সঙ্গে তার ভৃত্য একজন। 
নিয় তব পিত। দত্ত নানাবিধ ধন ॥ 

অতএব ভ্রান্তি শান্তি হইল সবার । 
জাঁন1 গেল সত্য তুমি মন্দ কুমার ॥ 

কিন্ত আমি কত শাস্তি দিয়ছিতোমাকে 
অপরাধ ক্ষমা] তাহে করিবে আমাকে ॥ 
এপ কাজীর কথ সাঙ্গ হলে পরে। 
পিতা পুক্র তাঁর জন্যে, মনস্তাপ করে ॥ 

টাহার কহিল ভার্ষ্য] দিলাম তোমায় ] 
আর মোর অধিকার নাহিক তাহায় ॥ 
কৌলফ অবাক হলো শুনি এই সব। 
নাহি পাঁরে কিছুই করিতে অনুভব ॥ 
মনে ভাবে এরা বুঝি করিছে বিদ্রপ | 
কি জানি কখন ধরে ভয়ঙ্কর বপ॥ 
ভাবিতেছে এই ৰূপ সাধুর নন্দন । 
হেন কাঁলে উপস্থিত ভৃত্য এক জন॥ 
হস্তচন্থি লিপি দিয়1কৌলফেরে বলে । 
জনক জননী তব আছেন কুশলে ॥ 
আর কোন হেতু তার। নহেন তাপিত। 
কেবল তোমার তরে সদত ভাবিত ॥ 

চক্ষু কর্ণ উভয়ের পথ পানে থাকে । 
কখন জুড়াবে প্রাণ হেরিয়। তোমাকে ॥ 
উত্তর না করি পত্র অবিলম্ষে নিয়1। 
পড়িল নীচের লেখা মনোযোগ দিয় ॥ 



পারস/ ইতিহাস 1 

হায় প্রিন্স পুত্র মনে স্থুখ নাই আর। 
যে অবধি নেত্র হারা হয়েছ আমার ॥ 
অস্থখ কন্টকে থ]কি করিয়ণ শয়ন। 
তব অন্ধর্শন বিষে করি'ছে দীহন ॥ 
মঙ্গাফর যেই দূত করিল প্রেরণ । 
শুনিলাম তার.মুখে সব বিবরণ ॥ 
চল্লিশ উষ্টের পৃষ্ঠে নানা দ্রব্য দিয়] | . 
জৌহরে দিলাম সঙ্গে শীন্র যাবে নিয় ॥ 
ত্বরায় পাঠাবে তব মঙ্গল সন্বাদ। 
শুনিয়] স্থস্থির হব জন্মিবে আহ্লাদ ॥ 

কৌলফের পন্জ পাঠ সাঙ্গ না হইতে। 
দেখিল চলিশ উট প্রাঙ্গণে আসিতে ॥ 
জৌহর কহিল প্রভু বল কি করিব । 
এ সকল দ্রব্য নিয়া কোথায় রাখিব ॥ 
কৌলফ ভাঁবিল মনে একি চমংকাঁর । 
বুঝিতে না পারি কিছু কারণ ইহার ॥ 
জৌহুর আনিয়! কথা এই মত কয়। , 
যেন তাঁর সঙ্গে পুর্কেছিল পরিচয় ॥ 
কৌলফ চতুর অতি সতর্কে রহিল । 
'ৃহেতে তুলিয়] দ্রব্য রাখিতে কহিল ॥ 
জিজ্ঞাসে জৌহরে পরে দেশের মঙ্গল । 
ভাঁলত আছেন বন্ধু শ্বীন্ধব সকল ॥ 
আর সব ভাল প্রভূ কহিল চাঁকর। 
জননী জনক তব বিচ্ছেদে কাতর ॥ 
বলিলেন এই কথ। তৌনাকে কহিতে । 
সন্ত্রীক হইর। দেশে ত্বরায় যাইতে ॥ 
একপ জৌহর কহে স্বাদ যখন। 
কাঁজী মজাকর আর তাহার নন্দন ॥ 
চৌকীদার নিবারণ করি তার পরে। 
সন্তষ্ট হইয়। সবে গেল নিজ ঘরে ॥ 
“নারীর নিকটে যুব! আমিল তখন । 
সখীগণে যুবতীর করিল চেতন ॥ 

ট 
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 ভার্য্যাকে বৃত্তান্ত সব জানাইয় পরে। 
মন্দ সাধুর পত্র দিল তার করে ॥ 
লেখা পড়ি কহে ধনী ধন্য হে বিধাতা । 
তুমি এ অন্ডত ৰপে পরিত্রাণ দাতা ॥ 
যেমন করিলে এক উভয়ের মন। 
তেমনি করিলে রক্ষা'বিপদে এখন ॥ 
আহ্াদ করো নাপ্তরিয়ে সাধু পুত্র কহে। 
এখনো আমরা ছঃখ হতে মুক্ত নহে ॥ 

খ্যাত তুমি করিলে আমাকেষার নামে 
অবশ্ট তাহার বাঁস হবে এই ধামে ॥ 
পাঠাইয়। দ্রব্জাত তাঁহারি কারণ। 
পিতা তার করিয়াছে এ পত্র প্রেরণ ॥ 
জৌহর গ্রভূর পুত্রে আগে দেখে নাই 
দুতের বাক্যেতে মোরে ভুলিয়াছে তাই 
যদিস্।ৎ এই ভ্রম কিছুকাল রুয় । 
তবে হবে আমাদের অতি. সুখোদয় ॥ 
কাজীর পাহার। গেল উঠিয়। এখন | 
অনায়াসে পলাইতে পারিব ছজন ॥ 
কিন্ত শুন এই মোর হয় অনুভব । 
দেশময় প্রচার হয়েছে জনরব ॥ 
শুনিয় মস্থদ সত কাজীকে কহিবে। 
বিচারক নিজ দোঁষ সারিয়। লইবে ॥ 
কে জানে এখনি যদি বলিয়াই থাকে । 
আমিছে বিচারপতি ধরিতে আমাকে ॥ 
এপ করিল যুক্তি সাধুর কুনার। 
অশশ1 ভয় ছুয়ে মন অস্থির তাহার ॥ 
মুহুম্বহু ভাবে এই আসে বুঝি কাঁজী। 
হইল চাঁত্ুরী চুর মরিলাম আজি ॥ 
এঘোর সঙ্কটে পড়ি বড়ই ভাবিত। - 
ইতি মধ্যে সেই রাজ সভ্য উপস্থিত ॥ 
সভ্য বলে শুনিলাম তোমার মঙ্গল। 

বিধাতার কৃপারু্টি জানিবে কেবল ॥ 
শ্রবণ করিতে আমি তাই আমিলাম। 
কিন্ত কহ শুনি কেন ভীড়াইলে নাম ॥ 
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নব দিলে আমায় কেন সত্য পরিচয় । 

কি কারণে কহ নাহি মস্ুদ তনয় ॥ 

কৌলফ এ কথ] শুনি করিল উত্তর । 
দেখি নাই কভু আমি কোজগ্ডি নগর ॥ 
ডাষাঁসেতে জন্ম আগে বলিয়াছি সব। 
বহু কাল পিতৃ হীনি হারাই বিভব ॥ 
সভ্য বলে তবে কেন মস্থদ তোমায় । 
পুত্র সম্বেেধনে পত্র লিখিয়। পাঠায় ॥ 
শুনিলাঁম বহুতর উইল, সাঁজ।ইয়1। 
বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য দিল পাঠা ইয়.॥ 
যদি তুন্গি নাহি হবে তাহার নন্দন। 

তবে কেন এ সকল করিকে প্রেরণ ॥ 

কৌলক কহিল বটে তাঁহ। মিথ্য। নয়। 
কিন্ত তবু নহি আমি তাহার তনয় ॥ 
ইহ1 বলি কহে তারে করিয়। বিস্তার । 
ভ্রমেতেই ঘটিয়ীছে এমন ব্যাপার ॥ 
শুনি কর্মকাবী বলে ভমই নিশ্চয় 

, এদেশে অবশ আছে মন্দ তনয় ॥ « 

অতএব যুক্তি আমি দিতেছি এখন । 
অদ্য রাত্রে হেথা হতে কর পলায়ন ॥ 

কৌলফ কহিল তাই ভাবিয়াছি মনে । 
পলাইব রজনী হইলে ছুই জনে ॥ 
যদ্যপি কাজীর ভ্রম কালি দিন রয়। 
তবেই মঙ্গল বটে শুন মহাশয় | 
কর্মকারী বলে চিস্ত) আর ন। উচিত । 
ঈশ্বর সহায় বড় জানিবে নিশ্চিত ॥ * 
হইল যখন হেন স্বত্যু দণ্ডে ত্রাণ। 
কি ভয় তোমার আর যাবে নাহি প্রাণ॥ 

'একপ প্রবোধ বাক্য বিস্তর কহিয়1। 
চলিলেন রাজ সভ্য বিদাঁয় হইয়া ॥ 
নির্জন দেখিয়। পতি পত্ী ছই জন। 
পলাবার করিতে লাগিল আয়োজন ॥ 
রাত্রি তাকাইয়। আছে স্থির করি সব। 
এমন সময়ে দ্বারে শুনে কলরব ॥. 

পারস/ ইতিহাস । 

প্রাঙ্গণে তখনি দৃষ্টি করে আচগ্িত। 
অশ্বীকঢড কয় জন আনি উপস্থিত ॥ 
দেখিয়। হইল প্রাণ কম্পিত দেশহার। 
ভাঁবিল আমিল"কাঁজী করিতে সংহাঁর 
কিপ্ত এই শঙ্ক1 দুর ত্বরায় হইল। 
যে কপ ভ্ববিল ননে তাহা ন। ঘটিল ॥ 
প্রাঙ্গণে রাখিয়া? অশ্ব সেই সৈন্যপতি। 
গাঠরি লইরা হাতে যায় শীন্্রগাতি ॥ 
সমাদরে প্রণমিয়! কৌলফেরে কয়। 
আপসিয়াছি রাজার আদেশে মহাশয় ॥ 
জানিয়াছে প্রভু তব সব ইতিহাস । 
শুনিবে তোমার মুখে বড় অভিলাষ ॥ 
সম্মানের যোড়। এই দিলেক্প তোমায় । 
পরিয়। যাইতে শীত্্র তীহাঁর সভায় ॥ 
কৌলফের কোন মতে হেন বাঞ্চ। নয় । 
যাঁইয়। রাজাকে সব বিবরণ কয় ॥ 
কিন্ত রাজ আজ্ঞা বুঝি কিছু না বলিল 
যোঁড়] পরি নৈন্য সহ তখনি চলিল ॥ 
বঠ্হিরে দেখিল এক শ্সজ্জিত ঘোড়া । 

স্থুবর্ণ হীরায় তারণ্সব দাঁজ মোড়া ॥ 
সেনাপতি আমি তথ? €কৌলকেরে কয় । 
এই অশ্ব আরোহণ কর মহাশয় ॥ 

তরঙ্গে চড়িয়1 যুবা রাজ পুরে যায়। 

অশ্বাৰ্ট় যত ছিল আগু পাছু ধায় ॥ 
রাজ দ্বারে উপস্থিত হইল যখন। 
আগু বাড়ি লইতে ন্মামিল সভ্যগণ ॥. 
সমাদরে তারে নিয়! করিল গমন | - 
যে স্থানে বসিয়। ছিল অস্বেক রাজন ॥ 
সম্তমে প্রধান মন্ত্রী নিঙ্গে উঠি' পাছে। 
করে ধরি নিয়া গেল ভূপতির কাছে ॥ 

গজদস্জ সিংহাসনোপরি নরপতি । 
বসনে ভূষিত কত রত্ব হীরা মভি ॥ 
দেখিয়। সভার শোভা লোকের জমক |" 

কৌলফের চক্ষে আরে লাগিল চমক ॥ 



পারস/ ই'তহাস । 

অস্বেক নৃপতি প্রতি ন' তুলিয়া আখি। | 
প্রণমিতে যাঁর যুব! জারির 'রাখি ॥ 
চমংকৃত হেরি তারে কহিল রাজন। 
কহ তব বিবরণ মনসুদ নন্দন ॥ 

শুনিয়াছি গল্প অতি আশ্চর্য্য তোম। 
অকপটে কহ তাই বাঁদন। আনার | 
শুনা শব্দ যেন শুনে রাজার কথন। 

আশ্চর্য্য হইয়। যুব1 তুলিল নয়ন । 
চাহিয়1 দেখিল রাঁজ কন্মাকাঁবী যিনি । 
সিংহাসনোপরি বসি অন্য নন তিনি ॥ 
একি সর্বনাশ ভূপে বলিছি সকল । 
ইহা! ভাবি ভূমে পড়ে চক্ষে বহে জল ॥ 
উজীর তুল তারে কহিল তখন । 
ভয় নাই ধর গিয়া রাজার চরণ.॥ 
শুনি সাধু পুত্র ভূমি হইতে উঠ্িয়! | 
রাজার চরণ ধরে ধরায় লু টিয়]॥ 
পাছু হাটি আদি পরে আব্দ,ললা! তনয় । 
হেট মাথা কুরি তথ1 দশড়া ইয়1 রুয় ॥ 
সিংহাসন ছাড়ি ভূপ আমি তার কাছে। 
করে ধরি নিয় যাঁর অন্য ঘরে পাছে ॥ 

রাঁজ। বলে শুন কহি আব্দুল! কুমার। 
ভয় ত্যজ নাহি আর বিপদ তোমার ॥ 
দেলের। দহিতে নাহি বিচ্ছেদ"হইবে। 
উভয়ে আমার গুহে "্বচ্ছন্দে রহিবে ॥ 
মির্ভীন রাজার কাছে ছিলে যে প্রকার। 
সেকপ সম্পদ হেথা হবে পুনব্বার ॥ 

পত্তী প্রেমাধীন তুমি শুনিয়া আবণে | 
সাক্ষাৎ করিতে রঃ তোমার ভবনে ॥ 
দেখিয়1 হইল ন্সেহ, আর পরিচয় । 
কহিলে যখন মোরে করিয়ণ প্রত্যয় ॥ 
তখন হুইল বড় বাসন আমার । 
তভোম্বাদিগে সে শঙ্কটে করিতে উদ্ধার ॥ 
অতএব দেখিয়াছ চক্ষে আপনার । 
করিয়াছি যেই.ৰপে সে দায়ে নিস্তার ॥ 
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কোজপ্ডি হইতে যদি দৃত ফিরে দেশে । 
ভাবিলাম বিপরীত হইবেক শেষে ॥ 
এই জন্যে পথে এক ভূত্য রাঁখিলাঁম । 
বলিতে দ্ুতেরে ইহ1করি মোর নাম ॥ 
আমি মজাঁফরে হেন সমাচার কয়। 
তাঁহে যেন অভিপ্রায় মন্দ নাহি হয় ॥ 

এ বিষয়ে যত ছিল বাসন! আমার । 
এখন সম্পূর্ণ নিদ্ধি হইয়াছে তার ॥ 
রাজার কথায় যুব! আশ্চর্য্য মানিল । 
চরণে ধরিয়। তাঁর পড়িয়া] রহিল ॥ 
পরে সেই দিবসেই আব্দ,লা কুমার | 
আনাইল দেলেরাকে পুরীতে রাজার ॥ 
ভূপতি দিলেন স্থান অতি মনোনীত । 
করিলেন বেতন বিস্তর নিয়মিত ॥ 
পারক পণ্ডিতে রাজা পশ্চাতে ডাকিয়া 
তাহাদের প্রেমগল্প রাখিল লিখিয়া ॥ 

পুরুষের আচরণ, প্রশংদিতে বিবরণ, 
বণ্ণন করিয়। ধাত্রী পরে। 

মৌনভাবেএইভাবে,রাজকন্যাকোন্ভাঁবে 
কি প্রক্টর ভাব ব্যাখ্য। করে ॥ 

কিন্তু সে পুক্ষর আঁখী, পুরুষের গুণঢাকি, 
* সদা নাকি এই ভাবে ফায়। 
কৌলফ নির্দোষী গণ্য,তবু না ৰলিয়ধন্য, 

কিছু দোষ ধরিতেই চাক্ক ॥ 
কহ একি সখীগণ, পুরুষের আচরণ, 

সট্রমিমী যেৰপ কহিল । 
যখন মির্জীন রায়, 'দুরীরুত করে তায়, 

দেলেরায় মনে না হইল ॥ 
বিদাঁয় ন| নিয়া তার, হইল নগর পার, 

একবার দেখিল না তারে । 
এই কি উচিত কর্ম, প্রেমের কি এইধর্ম্ম, 

কিৰপে প্রশংসা হতে পারে ॥ 
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সত্যবটে রাঁজাজ্ঞায়, বাধিত করিলতাঁয়, 
অচিরায় ত্যজিতে সে স্থান । 

কিন্ত প্রেমে যার মন,বাঁধা থাকে অনুক্ষণ, 
সে কখন করে কি প্রস্থান ॥ | 

প্রদীপ্ত অনলে ধায়,সলিলে ডুবিতে যাঁয়, 
দে জনায় প্রেমিক কহিব । 

ইহ1ভিন্ন দোষ আর, গুপ্ত আছে কততার, 
শুন তাহ কিঞ্চিং বলিব ॥ 

যেজন একেরেভজে,সেকিআরঅন্যেমজে, 
জায়] ত্যজে কথায় কথায় । 

হইলে সহস্র দয়, অন্যনারী নাহি চায়, 
ভুলিতে কি পারে দছেলেরায় ॥ 

আরে দেখভাবিমনে,যখন দেলের। সনে, 
দৈবগুণে হইল মিলন। 

কেমনেবলিলতারেত্যজিবকটিলিতোমারে 
কি বিচারে হইবে এমন ॥- 

সন্দেহ কি আছে তার,অ্ববশ্ হইত পার, 
এইবারো সেন্ধূপ করিয়া । 

যদিন। সে মনোহরী, মিষ্টবাক্যে তুষ্টকরি, 
না কান্দিত চরণে ধরিয়1। 

সরল প্রেমিক যেই, তাহার কি কন্ম এই, 
সেকি সখী এমন কঠিন । 

পলাইতেসেকিচায়,প্রাণাধিক দেখেযায়, 
করি তায় পরের অধীন ॥ 

ধাত্রীকরিযোড় পাঁণি,কহে শ্বন ঠাকুরাণী, 
সত্য মানি তোমার বচন। 

কিন্তু কহি যুক্তিসার, প্রশংস1 উচিত তার, 
মন যার মিথ্যায় বর্জন॥ 

প্নাখে প্রেম মনে২, না কহিয়ণ সঙ্গোপনে, 

আকিঞ্চন ভিতরে ভিতর । 
এৰপ প্রেমিক যেই, বিশ্বাসের পাত্র সেই, 

তাঁর দেই প্রশংসা বিস্তর ॥ 
আর গল্প বলি তবে, শুনিলে সন্ত! হবে, 

ভ্রম আর নাঁরবে ভোমার। 

পারস/ ইতিহাস । 

তাহাতে পুরুষ প্রতি, হইবে সরল মতি, 
এই রীতি জানিবে আমার 

এ কথা শ্রবণ করি, ছিল যত সহচরী, 
অবিলম্বে সবে প্রশংদিল । 

নৃতনগল্লেরআঁশে,দকলে আনন্দে ভালে, | 
ধাঁত্রী পরে গল্প আরম্তিল ॥ 

কালক রাজপ,ত্রের 

ইতিহাস । 

ছিল এক নরপতি অক্ত্ীকন দেশে । 
তৈমুর বিখ্যাত, নাম প্রবীণ বয়েসে ॥ 
কালফ তাহার পুন্ত্র সর্ব গুণ ধাম । 

' মহাবীরে বলবস্ত গঠন সুঠাম ॥ 
মহ] মহ? অধ্যাপক পণ্ডিত প্রধান । 
বিদ্যাতে রাজার পুত্র তাদের সমান ॥ 
অনায়াসে বুঝিতেন কোরাণের টাক] । 

 মুখাগ্রেতে মহম্মদ কৃত গুহেলিকা ॥ 
ফলতঃ কহিত লোকে আনিয়ার বীর । 

পাণ্ডিত্যে ফিনিক্সতুল্য অত্যন্ত স্থধীর। 
বয়ঃক্রম অগ্রাদশ বৎসর যখন। 
ধরাতলে তুল্য তার ছিল না তখন ॥ 
জনকেরে পরামর্শ আপনি কহিত। 
যুক্তি শুনি মন্ত্রীগণ আশ্চর্য্য হইত ॥ 

যদ্যপি কখন যুদ্ধ করিতে যাইত। 
সেনাপতি হয়ে রণ জিনিয়1 আনিত ॥ 
প্রতাপ দেখিয়া গ্তিবাসী রাজাগণ । 
ভয়ে ন করিত কোন মন্দ আচরণ ॥ 

একপ সম্পদ তার পিতার বখন| 
কার্জম হইতে দন্ড আমেল তখল॥ 



পারস/ ইতিহাজ ! 

সমাচার জানাইল্স রাজার সম্মুখে । 
রাজস্ব হইবে দিতে আমার গ্রভূকে ॥ . 
প্রণয়ে যদ্যপি কর না দেন এখন। * 
ত্বরায় আপিয়1 যুদ্ধ করিবে রাজন ॥ 

আনিবেন ছুই লক্ষ সৈন্য তার সনে। 

রাজ্য নিয় প্রাণ নই করিবেন রণে ॥ 
মন্ত্রীগণে ডাকি রাঁজা পরামর্শ করে। 

হুক্তি কি অধুক্তি কর দিতে নৃপবরে ॥ 

রাজপুত্র আদি যত সভ্যগণ ছিল । 
সকন্বে তাহার] প্রায় রণে মত দিল ॥ 

অতএব*কর*দিতে না করি স্বীকার । 
ফিরাইয়। দিল দুত কার্জন রাজার ॥ 
তদন্তর প্রতিনিধি প'ঠান ত্বরিতে। 

প্রতিবাসী রাজা গণে জ্ঞাপন করিতে ॥ 
লোঁভা৫থীঁ কার্জমি র।জা কর নিতে চায় 
গ্রাম তাহার সঙ্গে হইবেক তীয় ॥ 

এদেশের কর যদি নেতে পারে তবে । 

ভোমাদের নিকটেও ক্রমে তাহ] লবে ॥ 

এবিষয়ে সকলেরি অমঙ্গল বটে । 
অতএব পক্ষ হও যদি যুদ্ধ ঘটে ॥ 
প্রতিবাসী রাজাগণ শুনি সমাচার । 
সাহাধ্য করিতে যুদ্ধে করিল স্বীকার ॥ 
তার মধ্যে সর্কসি জাতীয় জমীদার। 
অদ্ধলক্ষ টসন্য দিতে করে. অঙ্গীকার ॥ 
এসৰ আশ্বান্বে রাজ। করিয়া নির্ভর 4 
নিজ সেনী আহরণ করিল বিস্তর ॥ 

তৈমুর একপ সজ্জী করেন যখন । 
আজিতে লাগিল হেথ। কার্জমি রাঁজন 

দুইলক্ষ যোদ্ধা সৈন্য সঙ্গে ছিল-তার । 
কোঁজণ্ডি নগরে নদী হইলেন পার ॥ 
আইলাঁক সেগালাক দেশে পরে আসি 
সৈন্য জন্য খাদ্য দ্রব্য নিল রাশিং ॥ 
তথ হতে জঙ্গি দেশে আঁসিয়? পড়িল 
তখনো এদেশে সৈন্য প্রস্তৃত না ছিল ॥ 

শক 

৮৫ 

সর্কসীয়। সেনা আর অন্য রাঁজাগণ। 
উত্তরিতে পারে নাই আপিয়। তখন ॥ 

পশ্চাৎ যে কালে সবে আপিয়া মিলিল। 

সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে কালফ চলিল ॥ 

কিন্ত জঙ্গি খণ্ডে আসি শুনিলেন কথা । 

কার্জম রাজার সৈন্য আসিয়াছে তথখ ॥ 
যুবরাক্গ তখনি গমনে ক্ষান্ত দিয় । 
করিল রণের শ্রেণী টসন্য সাজা ইয়া ॥ 

₹খ্যাঁর সমান প্রায় ছিল ছুই দল । 
তুল্যই শিক্ষিত রণে উভয়ের বল ॥ 
আঁরস্ত হইল যুদ্ধ ঘোরতর অতি । 
তুল্য ঘুঝে উভয়ের সেন1 সেনাপতি ॥ 
কার্জম ভূপতি বীর স্থপারক রণে। 
সেনাপতি, হরে যুদ্ধ করে প্রাণপণে ॥ 
এদিকে কালফ তবু যোদ্ধা অভিনব । 
কিন্ত বল প্রকাশিল তাঁহে অসম্ভব ॥ 
করিল উভয়ে রণ এমন সাঁহসে। 
ন] হইল কাঁর জয় সমস্ত দিবসে ॥ 
সন্কধ্যাকালে দুই পক্ষ ক্ষান্ত দিল রণে। 
প্রত্যষে করিবে যুদ্ধ স্থির ভাঁবি মনে॥ 
সর্কশীয় সেনাপতি রাত্রিতে গোপনে । 
সাক্ষাৎ করিল গিয়। কার্জমির নে ॥ 
কহিল লিখিয়। যদি দেও নৃপবর | 

আমার নিকটে আর ন। লইবে কর ॥ 
তবে আমি সেনা নিয় যাই নিজ দেশে । 
কল্য প্রাতে বিজয়ী হইবে বিনা ক্রেশে ॥ 

“ইহ শুনি অবিলম্বে কার্জমি রাজন | 

লেখা পড়? তারসঙ্গে করিল তখন ॥ 
তদস্তর সেনাপতি হইয়] বিদায় । 
আপনার বাসে আসি রজনী পোহায় ॥ 

পর্দিনে রণ সজ্জ। হইল যখন। * 
সর্কসীয়? সৈমাগণ গেল ন তখন ॥ 
ছাড়িয়া রাজার পুত্রে সর্কসির 'বল। 

গমন করিল দেশে ভ্যজি.রণস্থল ॥ 

১ 



৮৩ 

কালফ দেখিয় এই অবিশ্বাসি কাধ 
ক্ষীণ হেতু বাঞ্ণ নহে করে যুদ্ধ সাজ ॥ 
কিন্তু ইচ্ছাধীন নহে চাঁহিলে কি পারে । 
পড়িল বিপক্ষ সেনা আসি একেবারে ॥ 
সর্কসীয়। সেনাগণ গেল ভঙ্গ দিয়া । 
সমর করিল তবু আয সৈন্য নিয়া ॥ 
সেনাগণ কুমারের বিক্রম দেখিয়া । 
সাহসে করিল যুদ্ধ সংগ্রামে থাকিয়? ॥ 
পরে শ্রেণী ভঙ্গ হলে রাজার নন্দন । 
ত্যজিয় জয়ের আঁশ করে পলায়ন ॥ 
কার্জনের ভূপ এই সন্বাদ পাঁইয়]। 
ধরিতে বিস্তর সেনণ দিল পাঠাইয়" ॥ 
কিস্ত শক্র এড়াইয়। রাজার তনয় । 
কিছু দিনে গেল যথা পিতার আলয় ॥ 
সেখানে সকলে ভয় ছুঃখেতে ভানিল। 
যখন শুনিল যুদ্ধে হারিয়! আসিল ॥ 
ইহাতেই বৃদ্ধ রাজ পাইল তরাস। 
পশ্চাৎ সংবাদে আরো হইল নৈরাঁশ ॥ 
আমি এক ভগ্ন সেনা দিল সমাচার.।" 
পড়িয়াছে সব বল অস্ত্রেতে রাজার ॥ 
সেনাগণ নিয় শত্র আসিছে ত্বরিতে । 
রাজ পরিবার সব বিনাশ করিতে ॥ 
রাজা বলে হায় একি ঘটিল প্রমাঁদ। 
করিলীম কেন কর না দিয়া বিবাদু ॥ 
কবির প্রসিদ্ধ কথা আছে এই বটে। 
চোর পলাইলে পরেপবুদ্ধি হয় ঘটে ॥ 
সময় সংক্ষেপ কিন্ত বিলম্ব ন1 সয় । 
শক্ত পাছে আমি পড়ে হয় মহা ভয়॥ 
সঙ্গে নিয়। দারা সৃত আর প্রিয় জন। 

রাজধানী হতে রাজা রুরে পলায়ন ॥ 
রাজার সহিত যায় সভাসদ কত । 
আর কালকের সঙ্গি সেনীগণ যত ॥ 
প্রস্থান করিল সবে বভগারির পানে । 

আশ্রয় লইতে কোন ভূপতির স্থানে । 

পারস/ ইতিহাস ! 

“এই ভাবে কয় দিন পথি মধ্যে ফিরি । 
.তদস্তর পাইলেন ককেশশ গিরি। 
দস্থারা হাজার চারি ছিল সেই স্থলে । 
আচন্বিতে পড়ে আমি নৃপতির দলে ॥ 
রাজার সেনার সংখ্যা উদ্ধচারি শত ' 
তথাপি ঘুবিয় শত্রু বিনাশিল কত ॥ 
অবশেষে রাজবল হইল নিধন । 
পড়িল দস্র হস্তে ভূপাল তখন ॥ 
দস্থ্যগণ কেহ ধন লুটিয়া লইল ।' ৰ 
কেহ কেহ সঙ্গি গণে কাঁটিতে লাগিল ॥ 
রাজ। রাণী রাজ পুতে প্রাণে নামারিয়া 
সর্বস্ব লইল প্রায় বিবস্ত্র করিয়া! ॥ 
যখন রাজার গেল ধন জন সব। 

কি হইল মনোছুঃখ কর অনুভব ॥ 
সঙ্গিদের দশ1 দেখি নৃপতি কহিল । 
আমার এখনি মৃত্যু কেন না হইল ॥ 
মনোছুঃখে মহাছঃখী হইয়! রাজন । 
আত্মহত্যা করিবারে করিল গমন ॥ 
নেত্র নীরে ভাসে রাণী দুর্ভাগ্য হেরিয়।। 

ত বিদীর্ণ. করে ক্রন্দন করিয়? ॥ 
কেবল রাজার পুত্র চিন্তা না করিল। 
এমন বিপদ তবু সাহস ধরিল ॥ 
নানা শাস্ত্র পড়ি জাঁন তত্বে গুণবান। 

জবান নীরেেশোক বি করিল নির্বাণ ॥ 
ভাবনায় মগ্ন দেখি জননী,পিতায়। 
কাঁতির হইয়া মিষ্ট বচনে বুঝায় ॥ 
শুনগে। জননী পিতা কি লাগি ভাবনা । 
বিধাতার কন্ম' ইহ] অগ্রেকি জান না॥ 
ভেবে দ্রেখ আমরাকি আগে রাজবংশে | 
পড়িয়াছি বিধাতার কবোপাঁনল অংশে ॥ 
দেশত্যাগী হয়ে পুর্বে রাজা কত শত। 
.ভ্রমিয়াছে দেশ দেশ বিবেকির মত ॥ 
শেষে অদৃষ্টেতে আনি দেয় প্রজাগণে | 
রাজ্য করে সুখে পুনঃ বলি সিংহাসনে ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

যদ্যপি পারেন বিধি রাজত্ব হরিতে । 
আছে তার সাধ্য পুনঃ প্রদান করিতে ॥ ৰ 

। গিরি হেরি রাজরাণী সশঙ্ষিত মনে । অতএব কর এই ভরস1 এখন | 
বিধাতা,করিবে সব ছুঃখেরি মৌচন ॥ 
হইবে পুনশ্চ শুভর্দিনের প্রকাশ । 
এধঘোর ছুঃখের নিশি হইবেক নাশ ॥ 
যাবৎ সন্তান যুক্তি কহে এই ৰপ। 
মনোৌযোগে শুনে বাক্য রাণী অরিভূপ।॥ 
সন্তুষ্ট হইয়। পরে কহে নঘোত্তম | 
মানিলাম যুক্তি তব যথার্থ উত্তম ॥ 
অদ্ুষ্টের লিপি কভু খগ্ডিরার নয় । 
অতএব ছঃখ সহ্য উপযুক্ত হয় ॥ 
ইহ] বলি রাজা রাণী সহিত নন্দন | 
অশ্বাভাবে পদব্রজে করিল গমন ॥ 
চলিতে অভ্যাঁন নাহি ম্হাঁক্রেশে যায় । 
করিতে জীবন রক্ষ1 বন্য ফল খায় ॥ 
এই ৰপে কিছু কাল ভ্রমি তিন জনে । 
ভূলিয়? পড়িল গিয়া মহ ঘোর বনে। 
সে অরণ্য মক্ুস্থান,.ফল নাহি তায়। 

ক্ষুধা তুষ্ণ1 অতিশয় না দেখে উপায় ॥ 
অথর্ব দুর্বল রাজ! বয়সে প্রাচীন । 
অনাহারে তাহে আরে হইলেন ক্ষীণ ॥ 
শ্রমেতে কাতরা হয়ে রমণী তাহার । 
দাঁড়ায় এমন শক্তি নঈ রহিল আর 1 
আপনি কাতর তবু কালফ তখন। 
মধ্যে মধ্যে উভয়েকে করিল বহন ॥ 
এই মত পরিশ্রমে গেল এক স্থানে । 
ভয়ুঙ্কর শুঙ্গ, তাঁর। দেখে বিদ্যমানে ॥ 
গিরিবর উচ্চতর ভীষণ শিখর । 
গভার গহ্বর তাহে অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
কঠিন ছুর্গম স্থান দেখি ত্রাস লাগে । 
পর্বত ছাড়িয়। মাঠ দেখে অগ্রভাগে ॥ 
তাহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাহি আর । 

অগম্য কণ্টক বন দুই দিকে তার॥ 

৮৪ 

কে শ্রম তাহে ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কাতর । 
কেমনে হইবে পার হইল ফাঁপর ॥ 

। কান্দিস্া। উঠিল ভত্ সেই মহাবনে ॥ 
৷ নৃপতি বিষম ছুঃখে অধৈর্ধ্য হইল । 
| অসহ্য ভাবিয়। পরে পুত্রকে কহিল ॥ 

শাশীশি পিশাসপীশিশীসি 

' ] এই ৰূপ ছুঃখ হয় বাচিয়। থাকিলে । 
কিফল বিকল আর জীবন রাখিলে ॥ 
করিয়াছি কত ভোগ আর নাহি চাই । 
মরিব প্রতিজ্ঞা এই প্রানে কয নাই ॥ 
এই মহা গহ্বরেতে ঝাপ দিব এবে। 
অদৃষ্টের লেখা ছিল এতে মৃত্যু হবে ॥ 
এড়াব দুঃখের হস্তে হইয়। পতন । 
এমন জীবন হতে মঙ্গল মরণ ॥ 
ভূপতি মনের ছুঃখ প্রকাঁশি এমত | 
গহ্বুরেতে ঝপিতে হইল উদ্যত ॥ . 
কালফ অমনি ধরি জনকেরে কয়। 
নিদারুণ কন্ম কেন কর মহাশয় ॥ 
কিজন্য উদ্যত আত্মহত্যা করিবায় । 
এইকি সহ্যের চিহ্র তব শোভা পায় ॥ 
বিধাতার মতে কেন হেন ব্যগ্রভাব । 
ধরিতে উচিত হয় সহিষ্..স্বভাব ॥ » 
ইহাতে ন৷ করি কেন পরিতোষ তাঁর । 
কৃপার্দৃপ্ি আমাদিগে হইবেক যাঁর ॥ 
সত্য বটে হইয়াছে ক্রেশ বহুৃতর। , 
সম্মুখে অতলম্পর্শ প্রকাণ্ড গহ্বর | 
এই পথে গেলে পরে লে।ক নাহি বঁচে। 
কিন্ত অনুভব হয় অন্য পথ আছে ॥ 
তুমি মাত্র থাক হেথা জননী সহিত । - 
পথ দেখি আঁমি ফিরে আসিব ত্বরিত ॥ 
এই কপ জনকেরে কহি নানা মত।* 
চলিল রাজার পুভ্র অন্যেষিতে পথ ॥ 
পর্বতের চতুর্দিকে রাজপুন্র যায়। 
আর পথ কোন স্থলে দেখিতে ন1 পায় ॥ 



৮৮ 

কাতর হইয়া ভূমে পড়িয়া তখন । 
ঈশ্বরে স্মরিয়া যুব করিল রোদন ॥ 
কিঞ্চিং বিলম্বে চলে,অন্যদিক্ পানে । 
অকনম্মাৎ পথ এক দেখে বিদ্যমানে॥ 
ঈশ্বরে তখন বহু ধন্যবাদ করি । 
চলিল নরেন্দ্র স্থুত সেই পথ ধরি ॥ 
শেষে এক বড় রূক্ষ নিকটে দেখিয়]। 
ধায় যুবরায় তথা প্রফৃল্ল হইয়1॥ 
পরে দেখে তরুতলে দিব্য সরোবর । 
তাহাতে শীতল বারি অতি মনোহর ॥ 
সেই খানে শোভা পায় বৃক্ষ কত শত। 
বিবিধ ফলের ভরে শাখা সব নত ॥ 

হেরিয়! হরিষে শীত্র রাজার কুমার । 
মাত! পিত। স্থানে গেল দিতে সমাচার ॥ 
পুলকিত রাজ। রাণী শুনিয়] সন্বাদ। 
ভাবিল যাঁইবে ক্ষুধ। ঘুচিবে বিষাঁদ ॥ 
যুবরাজ তীহাঁদিগে সরোবরে অ'নে। 
হস্ত মুখ প্রক্ষালন করে সেই খানে ॥ 
তৃষ্ণায় কাতর আগে*পান করে জল। 
পরেতে খাইতে পুজ আনি দেয় ফল ॥ 
অনাহারী কয় দিন কিছু নাঁখাইয়া। 
স্থখাদ্য ভক্ষণ করে আহ্লাদ করিয়া ॥ 
পশ্চাংজনক প্রাতি কহিল কুমার । 
দেখ পিতা নিরর্থক টবরক্তি তোমার ॥ 
ভৃবিয়াছ আমাদিগে বিধাত। নির্দয় । 
কিন্ত দেখ স্মরণেতে হলেম সদয় ॥ 
বধির নহেন বিধি ছুঃখীর স্মরণে । 
যাহাদের মন প্রাণ তাহার চরণে ॥ 
ভ্রমণে কাতর সবে বলে অতি ক্ষীণ । 
সরোবর তটে বাস করে তিন দিন ॥ 
ফলমূল পরে কিছু পঙ্গে.করি নিয়া । 
লোকালয়ে-যান তীরা সেই মাঠ দিয়া ॥ 
ছড়িয়। কতক পথ নরপতি ধান। 
দেখিল অনতি দ্বরে শোভে জন স্থান ॥ 

শশী ীশাশ্ীীিীীশীশীীিীটী 

পারস/ ইতিহাস ! 

"* আনন্দে তখনি যায় নগরের পানে | 
প্রবেশ দ্বারেতে আদি থাঁকে সেই খানে 
বসন ভূষণ হীন শ্রমেতে কাতর । 
বাঁসন। ছিলন। দিনে প্রবেশে নগর ॥ 
যাইব রজনী ভাগে সাবি এই মনে। 
রুক্ষতলে শয়ন করিল তিন জনে ॥ 
এইৰপে কিছুকাল সেই স্থানে আছে। 
হেন কালে বুদ্ধ এক আসিলেন কাছে। 
সমাদরে তাহাদিগে করিয়। প্রাম | 
বদিলেন সেই খানে করিতে বিশ্রাম ॥ 
নৃপতি উঠিয়। রুদ্ধ প্রণমিয়া তথ]। 
জিজ্ঞাসা করিল সেই নগরের কথা ॥ 
প্রাচীন কহিল জ্যাক নগরের নাম । 
নরপাতি এলেঞ্জ খন? তার রাজ ধাম ॥ 
তোমাদের জিজ্ঞাসায় মনে হেন লয় । 
কিছুই জান ন] যেন এদেশের নয় ॥ 
রাজ। বলে মহাশয় যাহা বল মানি । 
আমরা বিদেশী লোক তত্ব নাহি জানি॥ 

কাজ্জম নামক ধামে,. আমদের ঘর। 
বাণিজ্যে কাট।ই কাল নিজে সদাগর॥ 
কাপচকে জাই মোরা মিলি সাধুদল । 
পথেতে পড়িল আমি দস্যুদের বল ॥ 
প্রাণমাত্র রাখি সব লুঠ করি শেষে । 
ছাড়ি দিল আঁনাদিগে এই দৈন্য বেশে ॥ 
আপসিল।ম ককেশশ গিরি হয়ে পার। 
কিছুমাত্র আমরা ন। জানিখহথাকার ॥ 
দয়ালু স্বভাব বৃদ্ধ পরহিতে রত। 
শুনিয়] ভুঃখের কথা খেদকরে কত ॥," 
মনের সারল্য ভাব জানাঁইতে পরে । 

। আপনি কহিল আসি থাক মোর ঘরে ॥ 

ৃ উপরো!ধ না ঠেলিয়। বুদ্ধের কথায় । 

অঙ্গীকার করিলেন থাকিতে তথায় ॥ 
পরেতে যখন অন্ত গেল দিম মণি। 

, নিজ বাসে তাহাদিগে আনিল আ'পনি॥ 



: পারস/ ইতিহাস ! 

দ্বারে আদি কহে রৃদ্ধ চাকরের কাণে। 
ভৃত্য গিয়া কাপড়িয়া মহাঁজনে আনে ॥ 
সম্মুখেতে মহাজন বসত খুলি দিল । 
রাজ। আর যুবরাজ ইচ্ছামত নিল। 
মহিষী আপনি বস্ত্র নিল তার পরে। 
মনোহর যে অন্বর স্ত্রীলোকেতে পরে ॥ 
তদস্তর বিদায় করিয়। মহাঁজনে | 
আহার আনিতে বৃদ্ধ কহে ভৃত্য গণে ॥ 
আলিয়] কিস্কর দ্বধয় আঁজ্বায় তাহার। 
সাজা ইল গৃহ মধ্যে বিবিধ আহার ॥ 
মদ্য মাংস মংস্য আদি খাদ্য নানা মত। 

মিঠাই মিষ্টান্ন আর ফল মুল কত ॥ " 
পরে বৃদ্ধ তাহাদিগে তিন জনে নিয়া । 
হর্ষ মনে ভোজনেতে বসিলেন গিয়া ॥ 

ভোজনান্তে দিল সুরা আনিয়। সম্মুখে । 
খাইতে লাগিল বৃদ্ধ পরম কৌতুকে ॥ 
মদে মত্ত হয়ে তবে নান1 কথা কয় । 
তাহার সকলে যাহে আনন্দিত হয় ॥ 
কিন্ত বুথ হলে? তাঁর সব আকিঞ্চন। 
নিয়ত চিন্তায় মগ্ন থাকে তিন জন ॥ 

তাঁহ: দেখি রৃদ্ধ বলে একি চমংকার। 
প্রকল্প অন্তর নাহি দেখি এক বার ॥ 
দস্থারা নিয়াছে ধন সেই ভাবনায় । 
চিরকাল থাকিবে ক্কি মনো যাতনায়. ॥ 
ভাবিলে কি এঘটন? অন্তত নিতান্ত । 
কাহারো এমন আর নাহিক দৃষ্টান্ত ॥ 
পথিক নামায় আর মহাজন যত। 
নিত্য নিত্য এমন বিপদে পড়ে কত ॥ 
আমি নিজে চোর করে হয়েছি পতন। 
মৌজল ছাড়িয়] যাই বোগ্দাদে যখন ॥ 
কাড়িয়। সকল ধন নিল দস্থয গণ। 
কেবল লইয়! প্রাণ করি পলায়ন ॥ 
দে ঘটন তুল্য বটে তোমাদের দনে। 
কিন্ত তথাপিও চিন্তা করি নাহি মনে ॥ 

৮৯ 

বিবরণ কহি শুন করিয়া বিস্তার । 
শ্রবণে এ মন দুঃখে পাইবে নিস্তার 
একথা বলিয়। বৃদ্ধ ইঙ্গিত করিল। 
অনুচর সকলেতে তখনি সরিল ॥ 
তাহাদের সঙ্গে বুদ্ধ বসি সেই ঘরে। 
এই ৰূপ বিবরণ আরম্তন করে ॥ 

ফদলল্লা রাজার ইতিহাঁস। 

বি3রাঁটক খ্যাতি রাজা মৌজলেতে ধাম। 
তাহার তনয় আমি কফদললা নাম ॥ 

বিংশতি বংসর কাঁলে জনক আমার। 
আকিঞ্চন করিলেন বিবাহ দিবার ॥ 
আঁনিয় দেখান কত যৌবন বয়সী । 
মনোহর বেশ কর! পরম বপশী॥ 
দেখিলাম সবে কিন্ত করিয়। অভক্তি। 
কাহাতেও ন1 হইল মনের আসক্তি ॥ 
তাহাতে সুন্দরী গণ বড় লজ্জ1 পায়। 
অভিনানে ক্রোধ ভরে অধোমুখে যায় ॥ 
শুনিয়া] হইল পিতা অত্যন্ত আশ্চধ্য 
বুঝিল গিয়াছে জ্ঞান হেরিয়? সৌন্দর্য্য ॥ 
কিগ্ত কহিলাম তাতে রিস্তারি তখন। 

বিবাহ করিতে বাঞ্ছ)। নাহিক এখন ॥ 

অন্তরে বাসনা বড় যাইব ভ্রমণে । 
বিবাহে বিরাগ মোর তাহার কারণে ॥ 
পরে কহিলাম কত করিয়! মিনতি । 

বোগ্দাদে যাইতে মোরে করুন সম্মতি ॥ 
পর্যটনে যাই আনি বাঁধা নাহি ছিল] 
অ. নন্দিত হয়ে পিতা অনমতি দিল ॥ 
কিন্ত রাজ পুক্র ন্যায় ভ্রমণেতে যাই। 
ধুম ধাম সরগ্রাম করাইল তাই 
চারি উষ্র স্বর্ণ রাজ ভাণ্ডার হইতে। 
বোৌঝাই করিয়। দিল আমার সহিতে ॥ 



৯৩ 

চলিল সেবার তরে অন্রচর কত ॥ 

যাত্রা করি চলিলাম সাঁজি এই মতে। 
পরদিন কিছু বিদ্ব না হইল পথে। 
এক রাত্রি আছি মাঠে ছাউনি করিয়।। 
আচম্বিত দন্থ্য আনি পড়িল ঘেরিয়া ॥ 
অসংখ্য ডাকাতি সেনা বিপরীত দল । 
তিলাদ্ধ কালের মধ্যে কাটে কত বল ॥ 
কিন্ত হেন যুঝিলাম নিয় সেনাগণ। 
পড়িল শক্রর প্রায় তিন শত জন॥ 

প্রভাতে দেখিয়া তারা হইল লঙ্জিত | 
যুঝিতেছি কয় জনে হইয়1 সজ্জিত ॥ 
ক্রুদ্ধ হয়ে আরম্তিল ঘোরতর রণ । 

আমাদের চতুর্দিকে করিয়া বেষ্টুন ॥ 
বিফল সকল আশ তখন হইল। 
অবশেষ দস্থ্যগণ সংগ্রাম জিনিল ॥ 
প্রবল বিপক্ষ দলে অধীন করিয়া । 

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র লইল হরিয়। ॥ 
রণে হত হইয়াছে তাহাদের বল। 

প্রতিজ্ঞ! করিল দিতে তার প্রতিফল ॥ 

করিলেক সঙ্গিদিগে কাটিয়] নিহত । 

আমাকেও সেই কপ করিতে উদ্যত ॥ 
হেন কালে কহিলাম করিয়1 প্রচার । 
সাবধান বধিও ন1 রাজার কুমার ॥ 
মৌজলের অধিপতি জনক আমার । 
সর্জফ অধিকারী আমি হইব তাহার ॥ 

দস্থ্য পতি বলে ভাল জানাইলে শেষ। 

ভোমার পিতার প্রতি আছে মোর দ্বেষ 
রত সাঙ্গ ধরি ফাঁসি দিয়াছে রাজন । 
মিটাইব সেই দুঃখ তোনতে এখন ॥ 
পশ্চাৎ সকল হরি বন্ধন করিয়া] । 
বন মধ্যে শৈল তলে আহিল ঘেরিয়া ॥ 
অসংখ্য ছাউনি পাতা ছিল গিরি তলে 
বসতি করিত তথা তক্কর সকলে ॥ 

, পারস/ ইতিহাস । 

পিতার আজ্ঞাতে গেল খোজা এক শত । | তক্ষরকর্তীর বাস লর্ব মধ) স্থানে। 
রাখিল সে দিন মোরে নিয় সেই খানে? 
পর দিন রুক্ষ তলে আনিয়। বা্ধিল । 
অনাহারে মারিবারে কল্পনা করিল ॥ 
তাহে দস্যু গণ ষত আসি চারি পাশে। 
গাল গালি দিয় মেটরে কত কটু ভাষে॥ 
এই পে কতক্ষণ বান্ধিয়া রাখিল | 
অস্তক!ল ঘনাইয়। আনিতে লাগিল ॥ 
এমন সময়ে'চর নিয় শুভ কথা। 
উপনীত হলো আসি অধ্যক্ষের তথা ॥ 
বলিল কিঞ্চিৎ দ্বরে কতিপয় যাত্রী. 
থাকিবে ছাউনি করি কলিকার রাত্রি ॥ 
শুনি দস্থ্য অধিপতি আনন্দিত মনে । 

আজ্ঞা দিল তখনি সাঁজিতে সঙ্গিগণে ॥ 
চলিল পশ্চাৎ সবে চড়ি অশ্বোপরি । 
মাঁ রা থাকিব আমি এই মনে করি॥ 
কিন্তু তিনি রাখিলেন জীবন আমার । 
বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি দৃষ্টিতে ধাহার ॥ , 
অধ্যক্ষের জায়! মোরে সদয়। হইল । 
নিশাভ।গে আদি তথা এপ কহিল ॥ 

হায় যুব। দয়া হয় দেখিয়। যাতনা । 
বন্ধন খুলিয়া দেই আমার বাসনা & 
কিন্ত বল দেখি বল আছে কিনাগায়। 
পল।ইতে পারিবে কি ছাড়। যদি যাঁয় ॥ 
শুনিয়] তাহার বাক্য কহি ততক্ষণ । 
পলাইতে শক্তি মোর আছে বিলক্ষণ ॥ 
যে বিধি এম্ন দয়] দিলেন তোমাকে। 
গমনের বল তিনি দিবেন আমাকে ॥ 
পরে নারী তখনি কা্টিয়। বন্ধ পাশ । 
খাদ্য আর দিল এক পরিধান বাল ॥ 

গমনের পথ ধনী দেখাইয়। কয় । 
এই পথে যাও তুনি পাবে লোকালয় ॥ 
প্রাণ রক্ষ।কারিণীকে প্রণাম করিয়া । 
চলিলাম সারা নিশি সে পথ ধরিয়া] ॥ 



পারস/ ইতহাস ! . 

প্রভাত হইলে দুরে দেখি এক জন। 
অশ্ব পৃঙ্জে ছাল দিয় করিছে গমন ॥ 
শুনিলাম বোগ্দাদ নগরে বাইবে। 
তথায় ছাঁলার দ্রব্য বিক্রয় করিবে ॥ 
হইর! তাহার সঙ্গী যাই সেই দেশে । 
আনিলাম সেই স্থলে ছুই দিন শেষে ॥ 
তথা সে আপন কম্মে করিল গমন । 
আমি গিয়া রহিলাম মঠেতে তখন ॥ 

দুই দিন ছুই রাত্রি গেল সেই স্থানে । 
বাসন! ছিলনা আর ষাই কোন খানে ॥ 
স্বদেশী কাহার দঙক্গে দেখা হয় পাছে। 
পরিচয়ে বড় লঙ্ঞ। হবে তার কাছে ॥ 
ফলতঃ সে দুঃখে মনে হেন লজ্জা পাই। 
অন্যেকিনুক নিজে লুকাইতে চাই ॥ 
কিন্ত রিপু ক্ষুধা তৃষ্ণা সহা। নাহি বায়। 
ভিক্ষুক হইতে হলে। জীবনের দায় ॥ 
অবিলম্বে বড় এক বাঁটীতে যা'ইয়1। 
কহিলাম ভিক্ষা? দেও গবাক্ষে চাইয়া ॥ 
ক্ষণেক বিলম্বে এক প্রবীণ রমণী । 

কুটীভিক্ষ। দিতে মোরে আসিল আপনি ॥ 

আমাকে যখন বৃদ্ধা সেই কুটা দিল। 
পৰন গবাক্ষ চিক উড়াইয়1 নিল ॥ 

সেই কালে দেখি ঘরে নারী অনুপমা । 
অসামান্য কপবতী অতি ননোৌরমা ॥ 
কিবা জানি দেখিলাম ৰপের চমক । 
নয়নে লাগিল যেন বিহ্যুৎ ঝমক ॥ 
একেবারে মদনেতে মোহিত হইয়] | 
থাকিলাম কাষ্ঠ প্রায় গবাক্ষে চাইয়। ॥ 
প্রবীণা যখন কুটা দিল মোর হাতে। 
কিনিতেছি কিছু জ্ঞান নাহি ছিল তাতে ॥ 
পরে বৃদ্ধা গেলে তবু দাড়া ইয়1 থাকি। 
কখন আিবে বায়ু তাহে মন রাখি ॥ 
সমীর সদয় কিন্ত আর না হইল। 
দিনমণি অস্ত গেল গোধুলি আইল॥ 

৯১. 

হেন কালে বুদ্ধ এক তথা দিয়া ষায়। 
জিজ্ঞানসি কাহার বাটী ডাকিয় তাহাঁয়। 
বুদ্ধ বলে মোয়াফেক আদ্বীক তনয় । 
এই গৃহপতি তিনি ধনী অতিশয় ॥ 
অত্যন্ত সম্তস্ত তাহে খ্যাত কীর্তি যশে। 
রাঁজ প্রতিনিধি পুর্ধে ছিলেন এদেশে ॥ 
বিবাদ করিয় কাজী অপবাদ দিল। 
তাহাতে রাজাধির'জ রাজ পদ নিল ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে যাই একথা শুনিয়া । 
অন্যমনে পড়িলাম নগর ছাড়িয়া ॥ 
উপনীত হয়ে এক প্রকাণ্ড শাশানে । 
স্থির করিলাম নিশি বঞ্চিতে সে খানে ॥ 
খাইলাম সেই কুটী বুদ্ধ। যাহ দিল । 
উদরস্থ হলে। কিন্ত ক্ষুধা নাহি ছিল ॥ 
পরে এক কবরের সন্নিকটে গিয়া । 
শুইলাঁম ইগ্রকেতে মস্তক রাখিয়া ॥ 
ঘবমাইতে কি যাতনা কহিতে না পারি । 
প্রতিক্ষণ হৃদয়েতে জাগে সেই নারী ॥ 
মনোহর ৰপ তার অদ1 উঠে মনে । 
অন্তর তাঁপিত সদ কাম হুতশনে ॥ 

অতি কষ্টে যদি নিদ্রা আসিল কিঞ্চিৎ । 
গোর মধ্যে গোলমাল শুনি আচন্বিত ॥ 
কি জানি কিষের শব্ধ গোরের ভিতর । 
সংশয় ভাবিয় উঠি পলাই সত্তর ॥ 
ছুই জন ছিল সেই গোরের ছুয়ারে । 
জিজ্ঞাদে কে তুই হেথা ধরিয়! আমারে ॥ 
কহিলাম শুন ভাই বিদেশী এজন। 
বিধাতার কোপ জন্য ভিক্ষুক এখন ॥ 
নগরেতে ন। পাইয়শ স্থান কোন খালে.। 
আসিয়াছি রজনী বঞ্চিতে গোর স্থানে ॥ 
ভিক্ষুক যদ্যপি তুই কহে এক জন । 
বড় ভাগ্য আমাদের সঙ্গে দরশন ॥ 

যত ইচ্ছা! খেতে পাবি ভরিয়। উদর | 
ইহ বলি নিয়! গেল গোরের ভিতর ॥ 
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দেখিলাম চারি জন আরো! সেই খানে । 
খাইছে খাজুর তার! মত্ত মদ্য পানে ॥ 
তাহাদের সঙ্গে মোরে বসাইল নিয় । 
ভয়ে ভয়ে খাইলাম একত্রেতে গিয়1 ॥ 
হইবেক দল তারা ভাবিলম মনে | 
ফলতঃ গ্রকাঁশ তাহ? হইল কথনে ॥ 
সেই রাত্রে দস্থ্যপন1? করেছিল যথা । 
আরম্তিল কয় জন সেই সব কথা ॥ 
পরে মোরে এইবপ কহে চোরগণ । 
আমাদের সঙ্গী তুমি হও এক জন॥ 
বিষম শঙ্কট মানি ভাবি মনে মনে । 
কেমনে হইব দস্থ্য তাহাদের সনে ॥ 
যদিহ্যাঁৎ অস্বীকার করি আমি তায়। 
সেই ক্ষণে তাহাদের হস্তে গ্রাণ যায় ॥ 
ভাবিয়] না পাই স্থির কি দেই উত্তর। 
হেন কালে পরিত্রাণ করিল ঈশ্বর ॥ 
আচম্বিত আদিল কাজীর জমাদার। 
অস্ত্রধারী বহুলোক সঙ্গে ছিল তার ॥ 
গোরস্থানে প্রবেশিয়। বাঁদ্ধি রজ্জ,দিয়। | 
সকলেরে কারাগারে রাখিলেক নিয়? ॥ 

সেইস্থানে রাত্রি বাস হইল সবার । 
প্রত্যষে আসিল কাজী করিতে বিচার ॥ 
দন্্যগণ দে'ষ কন্ম মানিলেক সব। 
মিথ্যা কথা মিথ্য। হবে করি অনুভব ॥ 
অপর আমার হলে কাহিনী কহিতে। 
যেকপে হইল দেখ দন্্যর সহিতে ॥ 
সায় দিল চোর সবে আমার কথায় । 

কাজী মোরে রাখাইল স্বতন্ত্র তথায় ॥ 
তুষ্ট হয়ে মুক্তি দিতে করিয়1 মনস্থ। 
শুনিতে চাঁহিল মোর বৃত্বীস্ত সমস্ত 
কেন গিয়/ছিলে গোরে থাকিতে কোথায়। 
সহজ্স সহজ প্রম্ম জিজ্ঞাসে আমায় ॥ 

কহিলাম সব কথা বিস্তারি তখন । 

বংশের বার্তী রাখিয়া গোপন ॥ 

, পারস/ ইতিহাস । 

একথা পর্য্যস্ত তারে বলিলাম পরে। 
ভিক্ষায় যাঁইয়া কল্য মোয়াফেক ঘরে ॥ 
দেখিয়াছি বাম! এক মনোরম)? অতি । 
তাহাঁর সৌন্দর্যে মোর বিচলিত মতি ॥ 
মোয়াফেক নামে তার রক্তিম লোচন। 
ভাবিয়' কিঞ্চিং কাল কহিল বচন ॥ 
নিঃসন্দেহ সে যুবতী মোয়াফেক স্থৃতা।। 
শুনিয়াছি অতিশয় ৰপগুণ যুতা ॥ 
যদ্যপি বা নীচ তুমি হও অতিশয় । 
তথাপিও মনোব' মলি পুরাইতে হয় ॥ 
অতএব নিজে আমি লইলা'ন ভার । 
চেষ্টা পাঁৰ তোমাতে বিবাহ দিতে তাঁর ॥ 

ইহাতে যদ্যপি তারে না পাও একাস্ত | 
তবে জান কম্ম দোষ তোমারি নিতান্ত ॥ 
এত শুনি বিচারকে করি নমক্কার। 
বুঝিতে না পারি কিন্ত মনস্থ তাহার ॥ 
পরে দাস এক জন কাজীর আজ্ঞায়। 
তথ। হতে স্নানে নিয়! চলিল আমায় ॥ 

ইতি মধ্যে বিচারক ছুই অনুচরে। 
পাঠাইল নোয়াকেকে ডাঁকিবার তরে ॥. 
মোযাঁফেক উপনীত হইল যখন । 
উঠিয়1 তাহারে কাজী সম্ভীষে তখন ॥ 
আলিঙ্গন তার সঙ্গে করে তার পর । 

মৌয়াফেক চমংকার দেখি সমাদর ॥ 
ভাবে মনে টৈরিভাব আছে যাঁর সনে | 
সে যে আজিমান্য করে কিসের কারণে ॥ 
কাজী বলে ওহে ভাই ইচ্ছা বিধাতার । 
আমাদের শক্র ভাবনাথাকবে আর ॥ 
কল্য আমি বশরার রাজ।র তনয় । 

অবস্থিত হয়েছেন আমার আলয় ॥ 
শুনিয়াছে যুবরাজ শুন কহি সার। 
পরম সুন্দরী নাকি ছুহিতা৷ ভোমার ॥ 
বিবাহ করেন তারে অভিপ্রায় বটে। 
ইচ্ছা! যাহে আমা হতে এই কর্ম ঘটে ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

আমারে! এ কম্ম বড় হয় বাঞ্চনীয় | 
যেহেতু ইহাতে মোর হব পুনঃপ্রিয় ॥ 
মোয়' ফেক বলে শুনি একি চমঃকার। 
যুবরাজ হইবেন জামাতা আমার ॥ 
আমার অনিষ্টে হয় তোমার আনন্দ। 
কি আশ্চর্য্য করিতেছ তুমিই সম্বন্ধ ॥ 
কাজী কহে মোয়াফেক হইয়াছে যাহা । 
কদাচিৎ মনে আর না'আনিবে তাহ ॥ 
হইবে রাজার পুক্র তোমার কুটুশ্ব। 
সম্পন্ন হইতে আর কিঞ্চিং বিলম্ব ॥ 
স্মরণ করিয়! ইহা আমরা এখন । 
পরস্পর প্রণয়েতে কাটাই জীবন ॥ 
মোয়াফেক যে প্রকার ভদ্র আর সৎ। 

তেমনি ছুরন্ত কাজী নিতাস্ত অসৎ ॥ 
শত্রুর মিত্রতা ভাবে নিশ্বালিয়া ফলে । 

পড়িলেন মোয়াফেক প্রতারণা কলে ॥ 
পরস্পর ছুই জনে কতিতেছে কথা । 
হেন কালে ভূত্া মোরে আনিলেক তথা ॥ 
জরির পাগড়ি শিরে পিয়াছিল দাস। 
অঙ্গেতে চাপকান ফোড়া মনোহর বাস ॥ 
দু্িমাত্র কহে কাজী রাজার কুমার । 
তৰ আগমনে গৃহ পাত্র আমার ॥ 
এই দেখ মোয়াফেক ইহাকে এখন । 
করিয়াছি আপনার মানস জ্ঞাপন ॥ 
নক্ষত্র সমান কপে কুমারী ইহার । 
বিবাহ তোমার সঙ্গে দিবেন তাহার ॥ 
পরে উঠি মোয়াফেক প্রণমিয়। কয় । 
কি কব কন্যার ভাগ্য রাজার তনয় ॥ 
অন্তঃপুরে রাখ যদি করিয়1 বন্দিনী | 
তাহাতে পরম স্থখ মানিবে নন্দিনী ॥ 
তাহাদের কথা বার্তী শুনি এই সব। 
কিবপ আশ্চর্য্য আমি কর অনুভব ॥ 
কিন্ত তাহ দেখি কাজী বড় ভয় পায়। 

পু | 
! 
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তাহাভাবি কহেকাজী মোঁয়াফেক প্রাণি 
বিবাহের পত্র তবে কর শীত গতি ॥ 
মান্যমান লোক সাক্ষী হউক ইহার । 
পরস্পর ভাৰ তাহে জানিবে দোহার ॥ 
পরে দাস পাঠাইল সাক্ষিকে ডাকিতে | 
আপনি বিবাহ পত্র থাকিল লিখিতে ॥ 
সাক্ষিগণে নিয়] ভূত অনিল যখন । 
সকলেরে শুনা ইল পড়িয়! তখন ॥ 
করিলাম পত্রে আমি স্বনাম স্বাক্ষর । 
মোয়াফেক লেখে নাম কাজী তার পর॥ 
তদস্তর সাক্ষিগণে করিয়া বিদায় । 

কাজী কহে মোয়ীকফেকে এবপ ভাষায় ॥ 
সামান্যের মত কম্ম মহতের নয়। 
গোঁপন শীত্রতা ছুই আবশ্যক হয় ॥ 
জামাতা হই এই রাজার কুমার। 
গৃহে নিয় শীত্র দেও বিবাহ ইহার ॥ 
তদন্তর মোয়াফেক হইয়] বিদায় । 
অশ্ব আরোহণে গৃহে আনিল আমায় ॥ 
দ্বার হতে সঙ্গে করি লইয়া আময়। 
সমাদরে নিয় যায় নন্দিনী যথায় ॥ 
বিবরণ কন্যাকে কহিয় সবিশেষ । 
উভয়ে একত্রে রাখি চলিলেন শেষ ॥ 
জেমোদী ভক্জল শুনি পিতার বচন । 
পতি হলে! বশরার রাজার নন্দন ॥ 
রাণী হব অতঃপর ভাগ্য কিবা? হয় । 
ইহ] ভাবি সমাদর করে অতিশয় ॥ 

৷ আমিও সন্তষ্ট অতি প্রেমের অধীন । 
তাহার চরণ ধর কাটাই সেদিন ॥ . 
করি কত শিষ্াচার মিষ্ট আলাপন । ". 
তুষ্ট করি যাঁতে পাই কামিনীর মন ॥ 
প্রেম পরিশ্রম মোর বৃথ। না হইল । 

1 ভক্তিভাবে প্রেমাধীনী প্রেমেতে মোঁহিল। 
দেখিয়া পরম স্থুখে ভাদিল হৃদয় । 

কিব1 জানি বলি আমি পাছে কা্ধ্য যায়॥| রমনীরো। মহা জুখ হইল উদয় ॥ 

৯ 
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এদিকেতে মোয়াকেক বিবাহের তরে। 
ভোজনের আয়োজন ধূমধামে করে ॥ 
আত্মীয় কুটুশ্ব আদি গপ্রতিবাঁসী সবে। 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল মহোংসবে ॥ 
উক্জল করিয়। কন্যা সভায় বদল । 
আনন্দে পের শোভা অধিক বাড়িল ॥ 
ভোজনান্তে পরম সুন্দরী নারীগণ । 
নৃত্য গীত আনিয়া করিল আরম্তন ॥ 
কোন নারী নৃত্য করে কোন নারী গায়। 
কেহ বা ধরিয়] যন্ত্র জুর দেয় তায় ॥ 

যখন সকলে মগ্ন বাদ্য রাগ রঙ্গে । 
সভ1 হতে কন্যা গেল জননীর সঙ্গে ॥ 
পরে মোয়াফেক মোর ধরি ছুই করে । 
সম্ভ মে চলিল নিয়] বাসরের ঘরে ॥ 
অপুর্ব পালক্ষে শয্যা দেখি সেই খানে । 
চারি পার্থখে বাতি জ্বলে রৌপ্য সামাঁদানে 
যতন করিয়া মাতা কন্যাকে তুলিয়। । 
শোৌয়াইল পালঙ্ষেতে বসন খুলিয়া ॥ 
মোয়াকেক রখি মোরে করিল গমন। 
আমি করিলাম সেই পালঙ্কে শয়ন ॥ 
পাইয়। পরম প্রিয়া প্রাণাধিক জনে । 
কি সুখে রজনী গেল ভাবি দেখ মনে॥ 

প্রাতে দ্বারাঘাত শুনি স্থদন্র খুলে দিয়া 

কাজীর কিন্করে দোখি উপস্থিত গিয়া ॥ 

হস্তেতে গাঠরি হেরি হেন বোধ নিল । 

যৌতুকের বস্ত্র বুঝি কাজী পাঠাইল ॥ 
রর সে সময়ে ভ্রান্তি ঘুচিল ত্বরায়। 

হাঁসিয়। কাজীর হাপ্্সী কহিল আনার ॥ 
ওহে ভাগ্য অন্বেষক কি দেখ এখন | 
পাঠাইল কাজী মোরে তোমার সদন ॥ 
ফিরে দেও বস্ত্র সব কল্য যাহা নিয়া। 

বিবাহ করিলে রাজ কুমার সাঁজিয়]॥ 
আনিয়াছি তবজীর্ণ বাস সঙ্গে করি । 
জাম) ঘোঁড়। খুলি দেও সেই বস্ত্রপরি॥ 

৫ 

গারস/ ইতিহাস ! 

হাপ্সীকে পাগড়ি জামা সব খুলি দিয় । 
আপনার ভগ্ন বস্ত্র পরিলাম নিয়া ॥ 
জেমোদী হাপ্নসীর কথ সমস্ত শুনিল 1 
নীচ হেন দেখি মোরে জিজ্ঞাস] করিল ॥ 
কহ এ কেমন বেশ কি জন্য এমন । 

কি কথা তোমাকে হাপ্সী কহিল এখন ॥ 
কহিলাম আমি প্রিয়ে বলি শুন সার। 
অধম হিংআক কাজী অতি ছুরাচার ॥ 
কু'সিত স্বভাঁব তার কুপথেই যায় । 
কেবল পরের ছ্বেষ করিবারে চায় ॥ 

ভাঁবিল অস্ত্যজে দিল করি তব পতি । 
নীচ বংশে জন্ম যার নরাধম অভি ॥ 
কিন্ত ষেই জ্ঞানে মোরে করিয়াছ স্বামী। 
তাহা হতে কখন অধম নহি আমি ॥ 
বশরার রাজপুত্র মোর বড় নয়। 
মৌজল দেশাধিপ্তি মম পিতা হয় ॥ 
এক পুত্র মাত্র তানি সর্ব অধিকারী। 
ফদললা। নাম মোর ৬নহ সুন্দরী ॥ 
ইহা বলি বিবরণ সমস্ত আমার । 
জেমোদীকে কহিলাম করিয়া বিস্তার ॥ 
শুনিয়। সকল কথা রমণী তখন। 
কহিল যথার্থ ,.ন রাজার নন্দন ॥ 

যদি না হইত র'জা জনক তোমার । 
তথাপি না প্রেমে হ্রাস পাইত্বে আমার ॥ 
তন উচ্চ বংশ শুনি হই আন্কাদিত1। 
কারণ সস্তম নাম ভাল বাসে পিতা ॥ 
কিন্ত মনে বাঙ্ণা এই শুন মহাশয় । 
পাই হেন পতি প্রেম করে অতিশয় ॥ 
আমা বিন। নাহি দেখে আর কারো মুখ। 
সতিনী আনিয়। যেন নাহি দেয় ছুখ ॥ 
অঙ্গীকার করি আমি কহিলাম তারে। 
তৌম]1 বিন। আর ভাল বাদিব না কারে। 

প্রতিজ্ঞায় তুষ্ত৷ হয়ে জেমোদী রমণী । 
সহচরী এক ৬, ডাকিল তখনি ॥ 



পারস/ ইতিহায? ৯৫ : 

আজ্ঞা দিল নঙ্গোপনে বিপনি যাইয়]। 
পুরুষের বেশ ভূষা আনিতে কিনিয়া ॥ 
সহচরী আজ্ঞা মাত্রে গিয়া ততক্ষণ । 
জামা যোড়া পাগড়ি করিল আনয়ন ॥ 
ছাড়িয়া গলিত সাজ, বন্ত্র বহু মুল্য । 
পরিয়! হইল বেশ পুর্ববকার তুল্য ॥ 
তখন জেমোদী বলে কহ মহাশয় । 
এখনো কি কাজী আর.ভাবিবেক জয় ॥ 
আমাদের অপমান তার কাঞ্চ। ছিল । 
কিন্ত চিরক।ল জন্য মাঁন দান দিল ॥ 
ভাবিছে এখন কাজী অহ্াদিত মনে । 
লজ্জিত হয়েছি 'মাঁ.1 নন পণরজনে ॥ 
কত জানি মনস্তাঁপ তখন ম।নিবে। 
বিপরীত করিয়াখে যখন জানিবে ॥ 
কিন্ত তুমি পরিচ॥ বি৬*] ত্বরায়। 
শঠতার উপযুক্ত » [সত পিব তায় ॥ 
জানি এই গ্রামে থাকে এক রঙ্গকার। 
ভয়ানক কপবতী কন্যা আছে তার ॥ 
বলিতে বলিতে ধনী না বলিয়া আর । 
কহিল কহিব পরে ইহার বিস্তার ॥ 
স্থ'ল বলি প্রাতিফল দিব এ প্রকার । 
লাগিবে বেদন] তাঁহে অন্তরে তাহার ॥ 

অধিকম্ত কাঁল1 মুখে পড়িবেক কালি | 
শুনিয় সকল লোক*দিবে করতালি ॥ 
ক্ষণ পরে পরিচ্ছদ পরিয়া যুবতী । 
স্থানাম্তরে মাব বলি চাহিল সম্মতি ॥ 
অন্নমতি নিয়] মুখ ঢাকিয়। অচিরে। 
উপস্থিত হলে? শিএ1 কাজীর মন্দিরে ॥ 
[চার করিছে কাজী সভায় বনিয়। | 
দড়াইল নারী এক পাশেতে আসিয়।। 
দেখি কাজী ভূত্য দিয় পাঠায় জানিতে 
কি কারণ আগমন কোথায় হইতে ॥ 
ইহ শুনি পরিচয় কহিল গ্নিতা। | 
আমি হই এক জন শিল্িয় ছুহিতা ॥ 

স্পেন পাস 

|] 

কাজীর সহিত মোর প্রয়োজন আছে। 
নির্জনে কহিব কথা গিয়া তার কাছে ॥ 
নারী প্রশংসক কাজী এ কথা শুনিয়1 | 
ডাঞ্চিল পার্ষের ঘরে ইঞ্জিত করিয়। ॥ 
প্রণাম করিয়। ধনী ঘরেতে চলিল । 
বনিয়! গালক্ষোপরি ঘোঁমট? খুলিল ॥ 
অবিলম্বে বিচারক তথ উপনীত 
বমিল তাহার কাছে হয়ে বিমোহিত ॥ 
কাজী বলে শশিশ্মুখী স্বৰপ কহিবে । 
তোমার কি কর্ম মোরে করিতে হইবে।॥ 
জেমোদী কহিল শুনধন্ম অবতার । 
দীন ছুঃখী উভয়ের করহ বিচার ॥ 
নালিশ আমার এক আছে তবস্থানে। 
কৃপা! দুষ্টি কর এই ছুঃখিনীর পানে ॥ 
কহ কি তোমার দুঃখ বিচারক কহে। 
হেরিয়] কপের ছট। অনঙ্গেতে দহে ]॥ 
ৰল আমি যথা সাধ্য করিব বিহিত । 
আমার মাথার দিব্য হবে না বঞ্চিত ॥ 

রমণী তখনি সব ঘোঁমট]1 বারিল। 
অমনি কাজীর মন কটাক্ষে হরিল ॥ 
কিবা অপৰপ শোভা কুটিল কুস্তলে । 
হেলিছে ছলিছে বাঁতে ঘদন মগ্ুলে ॥ 
নারী বলে সত্য কহ করিয়া বিচার । 
কোমল কুটিল কেশ নহে কি'আমার ॥ 
হাঁৰ ভাব মুখ শ্রেণী করি নিরীক্ষণ। 
সত্য কহ বিচারিয়। বিচার দর্পণ ॥ 
রমণীর বাক্যে কাজী তরসা পাইয়]। 
কহিল তাহারে অতি মোহিত হইয়? ॥ 
শুন লো সুন্দরি সত্য তোমার দোহাই। 
নিষ্ষলঙ্ক বপে তব কলঙ্ক না পাই ॥ 
রৌপ্যময় কপ।লিক যেবপ মার্জানে। 
তৰ ভাল নেই ৰপ উজ্জল দর্শনে ॥ 
ভূরুর ভঙ্গিম! কিব! কাম ধন্ত প্রায় । 
মানিক জিনিয়া আখি আরো দীপ্তি পায়। 



৯৬ পারস/ ইতিহাজ | 

কপোল গোলাপ পুষ্প, মুখ রত্ব কুপ। বাঞ্ট। কি এমন রৃক্ষ না ফলিতে ফল। 

দত্ত যেন মুক্তা পাতি অতি অপৰপ ॥ জন্মিয়া সুন্দর তরু হইবে বিফল ॥ 
কাঁজীরে একপ মগ্ন হেরিয়। রমণী | ভাঁল ভ'ল তব ভাল করিব উপায় | 

হেনিতে ছুলিতে উঠি বেড়ায় অননি ॥ যৌবন তোমার নাহি যাইবে রথায় ॥ 
কত রঙ্গ ভা্গ করি জিজ্ঞাসে কামিনী 1 কহ শুনি বিধুমুখি ইহার কারণ । 

আমি কি হে মহাশয় কুত্পসিত গামিনী॥ কি দোষে জনক করে বিবাহ বাঁরণ। 
আমার গঠন কি হে নহেক উত্তম। কপট ক্রন্দনে নারী করিল উত্তর | 
দেখিছ কি তুমি মোর চলন অধম ॥ কেমনে জানিস বল পিতার অন্তর ॥ 
কাজী বলে চন্দ্রমুখি করিলে মোহিভ। যা হউক মনে কিছু থাকিবেক ভার । ) 
পের তুলন1 তব কাহার সহিত ॥ যাতন1 সহিতে কিন্ত নাহি পারি আর ॥ 
তখনি বুবতী কহে খুলি দুই কর।  ! লুকাইয়1| আসিয়াছি আজি তব স্থালে 
নহে কি আমার ভূজ অতি মনোহর ॥ করুণ! নয়নে হের অধিলীর পানে । 
হায় রে নিষ্রা নারী বিচারক বলে । আপনি বিচারপতি করুন বিচার । 
কেন আর দহিতেছ একে প্রাণ জ্বলে ॥ দারুণ ন্রিহে প্রাণ দহিছে আমার ॥ 
বলিতে যদ্যপি আর কথা কিছু থাকে । অবিচার কর যদি ত্যজিব এ প্রাণ। 
একেবারে বল ছুঃখ নাদিয়। আমাকে মদন শাসন হতে পাৰ পরিত্রাণ ॥ 
জেমোঁদী এ কথ শুনি কহিল তখন । যখন এসব কথা জেমোদী কহিল । 
বলি শুন তবে মোর ছুঃখের কারণ ॥ শুনিয়] কাঁজীন মন গলিত হইল ॥ 
ঈশ্বর এত যে কপ দিলেন আমায়। কাজ, বলে কি কারণে হইবে নিধন | 
কিন্ত একাকিনী গৃহে থ!কি বন্দি প্রায় ॥ বিফলে যাবে না তব এ নব যৌবন॥ 
দেখিতে না পাই কু পুরুষের মুখ । চাহ কি পিতার বাঁস ত্যজিয়! এখনি । 
নারীকেও বলিতে ন! পাই মণোছুণখ। অনায়াসে হতে পার আমার রমণী ॥ 
দুঃসহ বিরহ জ্বালা আর নাহি সহে। আশজিই বিবাহ করি মনস্থ আঁদার। 
একাকিনী বিরহিণী সদ মন দহে।॥ ইহাতে অপেক্ষা মাত্র সম্মতি তোমার । 
কত বর আসে মোর বিবাহের তরে ।  একোন বিচিত্র কথা কহিল যুবতী । 
কিন্ত ক্রর পিতা তাঁয় এই কুচ্ছা করে ॥ পরম সৌভাগ্য মানি তুমি হবে পতি ॥ 
ইন্ড্রির রহিতা আমি পাগলিনী তায়। কিন্তু এই শঙ্কা মনে হতেছে অ'মাঁর। 
কুজ। আর ব্যাধি গ্রস্ত! মাংসপিগু কার কেমনে লম্মতি তুমি লইবে পিতার ॥ 
কেহ নাহ চাহে তাই বিবাহ করিতে । কাজী বলে চিন্তা কিছু না করিও তার। 
আঁইবড় কবি মোরে হইল মরিতে ॥ অনুমতি লব আমি আমার সে ভার ॥ 
কাজীরে এসব কথা কহিয়া ললন]। কেবল পিতাঁর নাঁম কহ এই স্থানে । 
কান্দিতে লাগিল পরে করিয়া ছলন1॥ কিবা ব্যবসায় করে থাকে কোন খানে॥ 
রোদন ভাবিয়। সত্য বিচারক কয়। নারী বলে অউস্ত] ওমার ভার নাম। 
সত্য কি পিতার তব পাষাণ হৃদয় ॥  রঙ্গরাজী কর্ম কার নিকটেতে ধাম ॥ 



পারস/ ইতিহাস ! ৯৭ 

ভাল তবে গৃহে বাঁও বিচারক কয় । 
জানাইব সব কথ] পরে ঘাহা হয় ॥ 
ঘোমট] ঢাঁকিয় ধনী লইয়া? বিদায় । 
আসিয়? সকল কথা কহিল আমায় ॥ 
বিশেষে বলিল অতি প্রফুল অস্তরে । 
তুলিব ইহার দাদ কাজীর উপরে ॥ 
মনে ছিল উপহাস করিবেক মোকে। 
কিন্তু দেখ তার কর্ন হাসিবেক ভ্লোকে 
কাজী হেথ। জেমোদীর গমনের পরে । 
ওমারেরে ডাঁকাইতে আজ দান করে 
ভৃত্য গিয়া সমাচার কহিল ওমারে। 

চল কাজীকেন আজি ডাকিছে তোমারে 
রঙ্গরনজ ভৃত্য বাক্য করিয়। আবণ । 
ভয়েতে কম্পিত, শুষ্ক হইল বদন ॥ 
কিকরে কাজীর আজ্ঞা না৷ পারে ঠেলিতে 
চলিল তখনি সেই দাসের সহিতে ॥ 
উপনীত হলে কাজী ধরি ছুই করে। 
'বসাইল পালঙ্কেতে অতি সমাদরে ॥ 
ওমার আদর এত দেখিয়1 কাজীর । 
কি করিবে ভাবি মনে হইল অস্থির ॥ 
কাজী বলে ওহে সখ। অউতস্তী ওমার | 
বড় স্থখখী হইলাম দর্শনে তোমার ॥ 
পরম ধার্মিক তুমি দকলেতে কয় । 
তোমার গুণের কথা রা দেশ ময় ॥ 
'প্রতিদিন পঞ্চবার করহ,নমাজ । 
করিবারে গিয়। থাক মঠের'সমাজ ॥; 
শুনিয়াছি স্থরাপান নাহিক কখন । 
বরাহের পল কত্তু না কর ভক্ষণ ॥ 
আপনার কন্মে থাক যখন দোকানে । 
তখনে! কোরাণ শুন কিন্করের স্থানে ॥ 
সত্য বটে এসকল কহিল ওমার। 

আরে আছে বহু শ্লোক মুখীগ্রে মার 
পুণ্যক্ষেত্র মক্কাধামে করিব গমন । 
আয়োজন করিতেছি তাঁহারি এখন ॥ 

ভ 

বড় তুষ্ট হইলাম. বিচারক কয় । 
এমনি মোনলমান মোর প্রিয় হয় ॥ 
শুনিয়াছি কন্যা এক আছে না তোমার । 

হের উপযুক্ত বয়স তাহার ॥ 
রঙ্গরাজ কহে শুন ধন্ম অবতার । 
দীনের আশ্রয়, তব"নাহি অবিচার ॥ 
সত্য বটে আছে এক আমার দুহিত1। 
বিবাহের যোগ্য ত্রিশ বংসর অতীতা ॥ 
কিস্ত সেই অভাখিনী এমনি কুবপা1। 
পুথিবীতে নারী নাই তাহার স্ববূপ] ॥ 
পঙ্গু আর ব্যাধিগ্রস্ত1 উন্মা্দিনী প্রায় । 
লজ্জায় কাহারে আমি না দেখাই তায় ॥ 
হাসিয়া বিচারপতি বলে যাও যাঁও। 
কেন মিত্র মোরে আর ভুলা ইতে চাও ॥ 
জানি আমি এপ্রকার নিন্দিবে তাহারে । 
মিছ। আর প্রবঞ্চনা কেন হে আমারে ॥ 
সেই পঙ্ছ ব্যাধিগ্রস্তা কুৰপ1 রমণী | 
"তাহারে বিবাহ আমি করিব আপনি ॥ 
ওমার কাজীর মুখে ভাকাইয় কয়। 
বিদ্রপ আমার সঙ্গে কেন মহাশয় ॥ 
বিচারক কহে কেন করিব বিজ্রুপ | 
মনের মানস আমি কহিছি স্ববপ ॥ 
যথার্থ তাহার প্রেমে পড়িয়াছি আমি । 
দয়? করে দেও কন্যা হব তার স্বামী ॥ 
রঙ্গরাজ্জ হাহ! করি হানিয়। বলিল : 
কোন প্রতারকে প্রভূ তোমাকে ছলিল ॥ 
ব্যাধিগ্রস্ত। কন্য। মোর কহি তব ঠাঁই। 
স্বকূপ তাঁহার এক হস্তপদ নাই ॥ 
কাঁজী বলে সেই নারী মোরে ভাল লাঁগে। 
এমনি সে হয় বটে জানিয়াছি আগে॥ 
পুনর্বার শিল্পকার বিচারকে কহে । * 
আমার নন্দিনী প্রভূ তব যোগ্য। নহে ॥ 
শুনিয়। বিচার পতি ক্রোধ ভরে কয় । 

বারবার ত্যক্ত কর ভাল তাহা নয় ॥ 
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যেমনি না হয় কেন তারে আমি চাই? 
তোমার উত্তরে আর প্রয়োজন নাই ॥ 
কাঁজীর প্রতিজ্ঞ শুনি ভাবিল ওমার। 
নিতান্ত করিবে বিয় কন্যাকে আমার ॥ 
কৌতুক করিতে কেবা কি জানি কহিল । 
তাহাতেই বুঝি এত চঞ্চল হইল। 
ইহ ভাবি বিবেচনা করে মনে মনে | 
যোগ্যের অধিক পণ চাহি এই ক্ষণে ॥ 
এ পণে আপন পণে অক্ষর্ন হইবে । 
মুদ্র। ভয়ে বিবাহের কথ] না কহিবে ॥ 
এতেক চিস্ভিয়1! মনে কাকী প্রতি কয়। 
ভাঁল তবে কন্যা আমি দিব মহাশয় ॥ 
কিন্ত বিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পণ । 
করিব ন1 কুমারীকে কখন অর্পণ ॥ 
কাজী কহে হেন পণ কেন হে তোমার । 
পণ দিব প্রাণ পণে ধন কিব। ছার ॥ 
ইহ বলি স্বর্ণ থলি তখনি আনিয়া । 
সহস্ম মোহর তাঁরে দিলেক গণিয়া ॥ 
পরে বিবাহের পত্র প্রস্তুত হইল । 
স্বাক্ষর করণ কালে ওমার কহিল ॥ 

বিধি বেত শত জনে আঁনহ এখন । 
তাহ1ভিন্ন করিবন। স্বাক্ষর কখন ॥ 
কাজী বলে মোর্ প্রতি এত অবিশ্বাস। 

ক্ষতি নাই পুরাইব তব অভিলাষ । 
ইহা বলি অধ্যাপক মৌলবি মল্লায় ৷ 
মঠধারী বিধিবেত্তা ডাকিতে পাঠায় ॥ 
যখন এসব লোক. আসিল সেখানে |, 
শিল্পকার কহিলেক সব স্বন্ধানে ॥ 
শুন প্রভু হলে! যদি বাসন তোমার । 

দিলাম তোমাকে তবে কুমারী আমার 
ক্ষিপ্ত ষদ্দি মনোনীত না হয় রমণী । 
পশ্চাতে ত্যজিতে বাঞ্চ। করেন আপনি । 

বলুন সভার আগে শ্ববৰপ বচন। 

দিবেন সহক্্ ত্বর্ণ তাহারে তখন ॥ 

পারস/ ই(তহাস ! 

করিলাম অঙ্গীকার বিচারক বলে । 
সাক্ষী রহিলেন' এই সভাস্ক সকলে ॥ 
রঙ্গরাজ যায় পরে বিদায় লইয়]। 
কন্যা পাঠাইয়! দিব কাঁজীরে কহিয়] ॥ 
ওমারের গমনাস্তে সকলে চলিল । 

ূ একামাত্র বিচারক বনিয়] রহিল ॥ 
| পরম সুন্দরী ছিল তাহার বনিতা । 
বোগ্জাদ দেশীয় মহাজনের ছুহিতা ॥ 
বিবাহ করিয়] ভার পিরিতে মজিয়। | 
ছিলেন পরম সুখে তাহাকে ভজিয়1 ॥ 
অন্য বিবাহের কথা শুনিয়। প্মণী |. 
ক্রোধে আদি বিচারকে কহিল তখনি ॥ 

এক তাঁজে ছুই মাথা একি শুন যাঁর । 
কি প্রকারে ছুই হাত এক দস্তানার ॥ 
এক কোষে আসদ্বয় শুনি না কখন । 
এক গুহে গৃহিনী উভয় এ কেমন | 
যাও যাঁও মুখ তব ন1 হেরিব আর। 
অস্থির চঞ্চল তুমি পুরুষ অসার ॥ 

আমন হেন পতিব্রতা স্ত্রীর আ'লঙ্গনে। 
যদি নাহি সন্তোষ জন্মিল তব মনে ॥ 
ত্যাগ কর মোরে, আরকি কাজ হেথায় 
পণ ফিরে দেহ মোরে যাইব ত্বরায় ॥ 
কাঁজী বলে ত্যজ্য1 হবে বড়ই উত্তম। 
কেমনে কহিব ছিল ভাবনা বিষম ॥ 
ইহ কহি বিচারক শিল্ছুক খুলিয়1। 
পঞ্চশত মুদ্রা দিল একথণ বলিয়। ॥ 
ত্জ্যা আমি করিলাম তোমায় এখন | 
লইয়। আপন দ্রব্য করহ গমন ॥ 
তাদস্তর ত্যজ্য পত্র লিখে দিল তায়। 

রমণী তখনি নিজ পিতি গ্রহে যায় ॥ 
প্বিচারক দাসগণে কহে তার পর। 
নব রমণীর জন্যে সাজা ইতে ঘর ॥ 
রেশমি গাঁলিচ1 আনি মেজেতে পাতিল । 
বুটিদাঁর কাপড়েতে দেয়াল মুড়িল ॥ 



পারস/ ইতিহাস 1 

বিচিত্র আফষন ঘরে রাখে দাসগণ। 
স্থবর্ণে বিনট তাহ অতি স্থুশোভন ॥ 
রার্বাভর] আতর গোলাপ আনি পরে। 
রাখিলেক সাজা ইয়া বাঁসরের ঘরে ॥ 
বিবাহের হেন সজ্জা হইল যখন। 
ভাবে ওমারের কন্যা আদিৰে কখন।॥ 

বিশ্বালী হাপ্্সীকে ডাকি বিচারক কয় । 
আনিতে বিলম্ব তার কি কারণে হয় ॥ 
সেই যে প্রাণের প্রাণে দেখিব কখন | 
তিলেকে প্রলয় বোধ হতেছে এখন ॥ * 
অধৈর্য হইয়1 ক:জী ধৈর্য্য নাহি মাঁনে। 
পাঠাইতে যায় ভৃত্য ওমারের স্থানে ॥ 
হেন কালে মুটে এক আদিল তথায় । 
সবুজ বসনে ঢাকা সিন্ছক মাথায় ॥ 
জিজ্ঞাঁসে বিচারপতি তাহ? দুটি করি । 
কি দ্রব্য আনিলে ভাই দিন্ছকেতে ভরি ॥ 
বাহক উত্তর করে দিন্ছুক র'খিয়। 
আনিলাম তব জায়া দেখুন আনসিয়। ॥ 
আস্তে ব্স্তে বিচারক তুলি অনচ্ছাদন। 
দেখে শোৌওয়। ছুই হাত নারী এক জন॥ 
নাসিক বিহীন! সেই মুখ ক্ষত ময়। 
লোচন অনল প্রায় কোঠরেতে রয় ॥ 
গোধিকার কণ্। প্রায় ওষ্ট উচ্চ তাঁর । 
তদৃদ্ধে দ্বিখগ্ড মাংদ ঝোলে কদাকার ॥! 
ভয়ে শিহরিয় কাজী ঢাঁক। ফেলি দিয়] । 
কহিল কি জন্যে এরে আমিয়াছ নিয়] ॥ 
বাহক বলিল এই শিল্লির কুমারী । 
শুনিল।ম এর সনে বিবাহ তোমারি ॥ 

কাজী বলে হাঁয় বিধি একি চমতকার । 
এমত জন্তকে বিয়1 কর] সাধ্য কাঁর ॥ 
কহিছে এসব .কথ হয়ে ক্রোধান্নিত | * 

হেন কাঁলে রঙ্গরাজ হয় উপনীত। 
ক্রস্ধ হয়ে কাজী বলে ওরে ছুরাচার। 
কাহার সহিত তোর কাব্য এ প্রকার ॥ 
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কে আমি কি শক্তি ধরি ন। বুঝিস মনে । 
বেড়ি দিয়! তোর মত রাখি কত জনে ॥ 
ভাঁবিলি ন৷ মোর ক্রোধে শত্রু হয় নাশ। 
এখনি হাঁরাঁবি প্রাণ মনে নাহি ত্রাস ॥ 

পরম স্ুক্ষরী আর কন্যা যেই আছে। 
এই দণ্ডে পাঠাইয়া দিবি মোর কাছে ॥ 
নতুবা উচিত দণ্ড এখনি পাইবি । 

আমার হাতেতে তুই নিশ্চয় মরিবি ॥ 
ক্রোধ সাম্য কর পর শিল্পকার বলে। 
দীনহীনে কেন দগ্ধ কর কোপানলে ॥ 
তমেো হতে জ্োতি যিনি করেন ও্চার । 
তাঁর দিব্য কন্যা, আর নাহিক আমার ॥ 
পুনঃ পুনঃ কহিলাম কন্যা কদাচার। 
শুনিলে না মোর কথা অপরাধ কার ॥ 
ওমারের এই কথা শ্রবণ করিয়] । 
ভ!বিতে লাগিল কাজী সন্দিগ্ধ হইয়। ॥ 
পরে ক্রোধ সম্বরিয়] কহিল ওমারে । 
শুন. বন্ধু বলি তবে ভাঙ্গিয়া তোমারে ॥ 
নারী এক আমি আজি পরম মোহিনী । 
পরিচয় দিলে মোরে তোমার নন্দিনী ॥ 
তুমি তারে মন্দ কহ সকলের কাছে। 

বিবাহ করিতে তাঁই কেহ নাহি ফাচে ॥ 
র্জরাজ বলে সেই অলীক বলিয়া । 
গিয়াছে বিদ্বেষ করি তোমাকে ছলিয়1॥ 
মৌন থট্কি কিছু কাল বিচারক কয় । 
পাইয়াহি শাস্তি ভাল মোর যোগ্য হয় ॥ 
কহিলে কি হবে যাহা গিয়াছে হইয়1| 
মুটিয়াকে বল এবে যাইতে লইয়া ॥ 
সহন্স স্থবর্ণ মুদ্রা পাইয়াছ যাহ] । 
দিয়াছি তোমাঁকে ফিরে না লইব তাহ1॥ 
কিন্ত না করিবে আর ধনের প্রার্থন। " 
প্রণয় করিতে যদি রাখহ বাসনা ॥ 
কথা ছিল কাজী যদি পত্রী নাঁছি চায়। 
দিবে অ'রো সহত্জ কাঞ্চন মুদ্রা তায় ॥ 



তথাপিও না চাহিল অঙ্গীরকুত ধন। 
রিচারক শক্র হবে জানি বিলক্ষণ ॥ 
অসং অধম কাজী স্বহস্তে বিচার । 
অনায়াসে করিবেক অনিষ্ আমার ॥ 
এই ভয়ে প্রাপ্ত ধনে সন্ভষ্ট হইয়া । 
'বলিল'যে আজ্ঞা বাঁই কন্যাকে লইয়1॥ 
কিন্ত জুগ্রে ত্যজ্যা কর এই মাত্র চাই। 
কাজী বলে তাহাতে তোমাঁর চিন্তা নাই ॥ 
ইহা! বলি মুহরীকে তখনি ডাকিয়া । 
ত্যঙ্য পত্র বিচারক দিলেন লিখিয়। ॥ 
বিদায় লইয়। পরে রঙ্গরখজ যায় । 
বাহকের শিরোপরি দিয়। ছুহিতায়-॥ 
এই কথা দেশময় রাগ হলে পরে । 
লোকের] কৌতুক করি কহে ঘরে ঘরে। 
যে কেহ কাজীর এই দুর্দশ] শুনিল। 
পরিহাস করি সেই হামিতে লাগিল ॥ 
কিন্ত এই মাত্র শাস্তি না হইল তার। 
উপযুক্ত প্রতিফল পাইলেন আর 
মোয়াফেক পরামশ' কহিল আমাকে'। 
নাম বিবরণ সব কহিতে রাজাকে ॥ 
ভূপে আমি পরিচয় কহিলাম গিয়]। 
বিশেষে কাজীর দ্বেষ সব বিস্তীরিয়] ॥ 
শুনি রাজ! তিরস্কারে মধুর ভাষিয়া। 
আগেকেন বলিলেন আমাকে আনিয়।। 
নিঃসন্দেহ এসে] নাই অবস্থার'লাজে । 
অপমান কি ছিল আদিতে হীন সাজে । 
ইচ্ছাধীন সুখ ছুংখ ইহাই কি স্থির । 
জান নাকি এসকল ঘটন। বিধির ॥ 
ভ।বিলে কি রাখিব না আমি তব মান। 
এমন কখন মনে নাহি দিও স্থান ॥ 
তব পিতা বিনাটক মান্য অতিশয় । 
অবশ্য আমার পুরী তোমার আশ্রয় ॥ 
আলিঙ্গন শিষ্টাচার করিয়। বিস্তর | 
শিরোপা খেলাত মোরে দিয়। নৃপবর ॥ 

হীরক অন্গুরী খুলি দিল! মোর করে। 
উত্তম পানীয় আনি তুষিলেন পরে ॥ 
শ্বশুর আলরে আরো দেখিলাম গিয়া। 

দিয়াছেন সেই খানে রাজ পাঠাইয়া । 
ছয় খান পারন্ত মখমল্ অনুপম | 
রজত কাঞ্চন চিত্র তাহে মনোরম ॥ 
অপুর্ব কিংখাপ বস্ত্র ছুই থান আর। 
পারস্ত তুরঙ্গ এক দিব্য সাজ তার ॥ 
পরে মোয়।ফেকে রাজা। পর্বের মতন । 
দিলেন বোগদাদ রাজ্য করিতে শাসন ॥ 
কাজীর বঞ্চনা জন্য নবনাথ তারে । 
রাখেন জন্মের মত বন্ধ কারাগারে ॥ 

অধিকন্ত পুর্ণ ছুঃখে তাহাকে রাখিতে । 
ওমারের কন্যা সঙ্গে দিলেন থাকিতে ॥ 
কিছু দ্রিন পরে দ্বুত মোর তত্ব নিয়া । 
চলিল জনকে ইহ! জাঁনাইবে গিয়া ॥ 
অবিলম্বে দেশে যাব বনিতা সহিতে । 
বলিলাম এই কথা পিতাকে কহিতে । 
প্রত্রীক্ষা করিয়। আছি দত পাঠাইয়।। 
সেআমিল পরে এই কুসম্বাদি নিয় ॥ 
দন্্যগণে সৈন্য মোর মারিয়াছে পথে । 
শুনিয়াছিলেন পিতা জানি ন। কি মতে ॥ 

আমার তাহাতে মৃত্যু. করি অন্ুমান। 
পুর শোকে নৃপবর'ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 

পিতৃব্য তনয় মোর আমদীন নামে । 
পিতার পঞ্চত্ে রাজ্য করে সেই ধামে ॥ 
প্রজার। তাহার রাজ্যে আছে সন্তোষিত। 

কিন্ত আমি বর্তমান শুনি আনন্দিত ॥ 
সেই দ্বুত হস্তে ভাতা পত্র পাঠাইল। 
তাহে ন্েহ কৃতজ্ঞত1 কত জানাইল ॥ 
নিতান্ত বাসন1 তাঁর দেশে পুনঃ যাঁই। 
রাজ্য দিয়। বশীভূত হয়ে থাকে ভাই ॥ 
শুনিয়া! সকল কথা স্বদেশে যাইতে । 
গেলাম রাজার কাছে বিদায় চাইতে ॥ 
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ভূপতি দিলেন সঙ্গে আদিতে আমার । 
ত্রিসহতআ অশ্বাকঢ সৈন্য আপনার ॥. 
শ্বশুর শাশুড়ীস্থানে তার পরে গিয়া? | 
অনুমতি লইলাম জেমোঁদীকে নিয়া ॥ 
আসিতে কি পারে ধনী ছাড়ি বাপ মায়। 
চলিল কেবল সঙ্গে পিরীতের দায় ॥ 
নৃপতির সৈন্যগণ সহিতে লইয়। 
ফাঁইতেছি ক্রমাগত সুসহক্জা1 করিয়] ॥ 
অদ্ধ পথ ন! ছাঁড়িয়। শুনিলাম কাঁণে। 

১৩৩ 

সর্ব দাড়িম্ব রস রাখে পাত্র ভরি । 
_"অবাধায় পথিকেরা বায় পাঁন করি ॥ 

আঁনন্দেতে কত লোক রাজ পথে গিয়1। 
নৃত্য গান বাদ্য করে তানপুরা নিয়া ॥ 
শ্রেণীমতে রাজপথে শিল্পকার গণ । 
মহানন্দে শরাকটেতে করিল গমন ॥ 
যেবা যেই ব্যবসায়ী সেই বস্ত্র পরি ।' 
সকলে চলিল নিজ অস্ত্র হাতে করি ॥ 
তুরী ভেরী ঢাক ঢোল আগেভাগে বাঁজে। 

সম্মুখেতে সৈন্য আসে আমাদের পানে।॥ িবিধ রঙ্গের ধবজা শকটেতে সাজে ॥ 
হইবে তক্ষর লোক অন্মানি মনে । 
অবিলম্বে সাজিলাম নিয়] সক্ষিগণে । 
সংগ্রামে প্রবর্ত কালে চর আনি কহে। 
মৌজল দেশের সৈন্য তারা শক্র নহে ॥ 
নব ভূপ আমদ্দীন সেনার সহিতে। 
আগুবাড়ি আমিছেন তোমাকে লইতে॥ 
পরে ভ্রাতা সেনাগণে রাখিয়] পশ্চাঁত, | 
সভ্য সহ আমিলেন করিকৃত সাক্ষাৎ ॥ 
বিস্তর বিনয়ে রাজা মোরে সম্তাষিল। 
যেকপ ক্কতজ্ঞ বলি পত্রে লিখেছিল ॥ 
তাহার সহিতে ছিল প্রধান যাহারা । 

দেখিলাম অনুগত সকলে তাহারা ॥ 

বিদায় করিয়। রাজ সৈন্যগণ পরে । 
ভ্রাতার সহিত যাই,আপনার ঘরে ॥ 
উত্তরি মৌজল ধামে আসিয় যখন । 
জয়ধ্বনি রাজ্যময় পড়িল তখন ॥ 

হেরি মোরে গ্রজাগণ আনন্দে পুরিল ৷ 
তিন দিন মহোৎসব সকলে করিল । 
দোকানী পসারী যত রাজ পথ পাশে । 
মুড়িল দোকান ঘর মনোহর বাসে । 
উদ্বল করিল রাত্রে জ্বালিয়1। আলোক । 
আলোকে উদ্দিত সব কোরাণের শ্লোক ॥ 
ইহ তিন্ন দে'কাঁনেতে দোঁকানিরা ষত। 
সাজাইয় রাখিল মিষ্টান্ন নানা মত ॥ 

নগর ভ্রনিয় দ্বারে আগত যখন । 
দীর্ঘ জীবী হন রাজা কহে সর্ধজন ॥ 
আমার যে এত মান করে প্রজাগণ। 

তথাপি তাহাতে তুষ্ট নাহি হয় মন 
দিব1 রাত্রি ধ্যাঁন এ এই বিবেচনা । 
কেমনে থাকিবে স্থখে সেই সথলোচন1॥ 
সাজাই মন্দির তার করিয়া? যতন । 
হেরিলে হরিষ মন জুড়ায় নয়ন ॥ 
পিতার পুরীতে ছিল পঁচিশ বপসী ৷ 
জারজিয়। দেশে ধাম যৌবন বয়সী ॥ 
নাঁন। গুণে গুণবতী গান বাদ্য জানে। 
রাখিলাম তাঁহাদিগে মহিযষীর স্থানে ॥ 
নিযুক্ত দ্বাদশ খোজ করিলাম আর। 
সবে উপযুক্ত তুষ্টি জন্মাইতে তার ॥ 
পরম আনন্দে পরে শাসি প্রজাগণে। 

দিন দিন বাড়ে প্রেম জেঁমোদীর সনে । 
এই ৰপে সুখে কাল কাটাই যখন । 
লভাঁয় আদিল এক ফকীর তখন ॥ 

প্রথমখণ্ড সমাগত ঃ | 



পারস্য ইতিহাস 
1 161:7 1. 
৩১১ 6৮৫ ্ 

2 181 ০০, সি 

/ ॥001 রি র্ল 

ঘ্তীয় খণ্ড । 

ফকীর চতুর অতি নানা গুণ ধরে। 
ভুলায় সবার মন সভার ভিতরে ॥ 
একে নব অনুরাঁগ তাহে উদাসীন ।. 
মিষ্টভাষে তুষ্ট সবে করে দিন দিন ॥ 
এমন কি জানে গুণ বলা নাহি যায়। 
যে হেরে তাহারে সেই ভুলিতে না চায় 
সভাস্থ সমস্ত সদা এই কথা বলে । 
এমন পুরুষ আর নাহি ভূমগুলে ॥ 
সাক্ষাতেও সেই কথা প্রত্যক্ষ হইল। 
সম্যাসী স্ভাষি দেখি অন্তর মোহিল ॥ 
পূর্বাপর ছিল ভ্রন লোক মুখে শুনি । 
রাজার সভায় থাকে জ্ঞানবান গুণী ॥ 
সে ভ্রম তাহার গুণে হুইল বিনাশ । 
ফকীরের প্রেমে ক্রমে বাড়িল বিশ্বাস ॥ 
ধর্িষ্ঠ কর্ষিষ্ঠ যোগী জানি ব্যবহারে | 
মন্ত্রীপদ লও বলে সাধিলাম তাঁরে ॥ 
কিন্ত সে কহিল হানি শুন মহাশয় । 
চাঁকরি বিষম জ্বাল! কফকীরের নয় ॥ * 
তত্বজ্বান তত্ব করি সুখে যায় দিন। -. 
ধনতত্ব করি কেন হব' পরাধীন ॥ 
পতঙ্গ কীটের.ভক্ষ্য যোগান ঈশ্বর | 
ভাহাতেই করিয়াছি সমস্ত নির্ভর ॥ 
বিষয় বিরাগ ভার দেখি এই মত। 
প্রকাশিয়া ধন্যবাদ করিলাম কত ॥ 

দিন দিন আরো ভক্তি'বাঁড়িতে লাখিল। 
প্রিয়পাত্র মধ্যে সেই প্রধান হইল ॥ 
এক দিন মৃগয়াতে শিয়া ছুই জনে ।" 
দৈৰ যোগে সঙ্গি ছাঁড়ি পড়লাম বনে ॥ 
বসি রৃক্ষতলে পরে উদাসীন 'তথা । 
কহিতে লাগিল নিজ ভ্রমণের কথা ॥ 
বয়স অধিক নহে প্রথম যৌবন। 
তারি মধ্যে কত দেশ করিল ভ্রমণ ॥ 

বিশেষে প্রণয় এক বিপ্রের সহিতে । 
বিস্তারিয়া তার কথা লাগিল কহিতে ॥ 
বৃদ্ধ এক ছিজ ছিল বিদ্যায় মানিত। 

মায়াবিদ্য। সুপপ্ডিত সকলে জানিত ॥ 

অন্তিম সময়ে মোরে কহিল ব্রাহ্মণ । 

এখনি ত্যজিৰ প্রার্ণ নিকট শমন॥ 
বিদ্য1 এক দিয় যাই স্মরণ করিবে । 
অঙ্গীকার বরো কিন্ত গোপন বাখিবে ॥ 

এত বলি দ্বিজবর অঙ্গীকার নিয়] । 
প্রাণ ত্যাগ করিলেন মায়! বিদ্য। দিয়া ॥ 

শুনিয়া মন্ত্রের কথ] ফকীরে শুধাই। 
বুঝিবা স্থবর্ণ কর] বিদ্যা] হবে তাই ॥ . 
ফকীর কহিল প্রভু কিবা! ফল তায়। 
এ বিদ্যায় শবকে সজীব করা যায় ॥ 

কিন্ত এতে নাহি ভাব রাঁজদণ্ড ধারী। 
যে মরে তাহার প্রাণ তাহে দিতে পারি ॥ 
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সে অন্তত লীল1 মাত্র পারেন ঈশ্বর ।  বিস্তরবিনয়ে যোগী সদয় হইল। 
নরের অসাধ্য তাহ? শুন নৃুপরর ॥ ভাবিয়া -কিঞ্ধিং পরে কহিতে লাগিল ॥ 
তবে এই শক্তি ধরি শব ষদি পাই।  গ্রাণাধিক প্রিয় তুমি শুনহে ভূপতি । 
তাহাতে আপন প্রাণ প্রবেশ করাই ॥। কত আর এড়াইব ভোমার মিনতি ॥ 
এগুণ দেখিতে যদি থাকে অভিলাষ । যদ্দিও দ্বিজের কাছে সত্যে ব্ধিহই। « 
যখন করিবে আজ্ঞ পুরাইব আশ ॥  ত্থাঁচ তোমার স্মেহে সেই বিদ্যা কই ॥ 

অতএব অন্যথা না করি আমি তায় । 

অবিলম্বে সেই বিদ্যা শিখার তোমায় ॥ 
দেখাবে যদ্যপি গুণ আমি কহিলাম | 
এই দণ্ডে পুর্ণ তবে কর মনক্ষাম ॥ 

শী পোশাশ্প্প্পশ সা শ্স্পীি 

এমন সময় এক মুগী তথা ঘায়।, ছুই বর্ণে মাত্র মন্ত্র শুনহ সন্ধান । 

ধন্তকে যুড়িয়। শর বধিলাম তায় ॥ মনে উচ্টারিলে তাহ! শবে যায় প্রাণ ॥ 
ফকীরে অমনি কহি দেখিব এখন । উদাসীন এই কথা করি সমাপন । 
কেমন করিতে পারে! শবের চেন ॥. শিখাইল সেই ছুই মন্ত্র উচ্চারণ ॥ 
পুরাইব মনোবাঞ্ণ কহিল ফকীর। পাইলাম বিদ্যা যদি অন্তর মোহিল। 

জানিতে মন্ত্রের বল বাসনা হইল ॥ 
হরিণীর দেহে যাব করিয়! মনন । 
মন্ত্র বলে করিলাম তাহাতে গমন॥ 

ইহাতে অত্যন্ত মনে হইর্ল আহ্লাদ ।, 
কিন্ত শেষ না রহিল ঘটিল প্রমাদ ॥ 
মবগীর শরীরে যেই হয়েছি প্রবিষ্ু। 
দেখি না আমার দেহে গিয়াছে পাপিষ্ঠ॥ 

অমনি পড়িল ভূমে তাহার শরীর ॥ 
ক্ষণে হেরি কুরঙ্গিণী ভূমি হইতে উঠে। 
বল করি লম্পে ঝম্পে মোর পানে ছুটে ॥ 
দেখিলাম শব দেহ সজীব যখন। 
বুঝ মনে কি আশ্র্য্য হইল তখন | 
হরিপী নিকটে আনি নাচিতে-লাখিল। 
লাঁপায়ে ঝাঁপায়ে পুনঃ জীবন ত্যজিল ॥ 
ভূমিতে প'ড়য়াছিল ফকীরের কায়। 1 আমারি ধন্ুুক বাম হস্তেতে লইয়া 
সজীব করিল গিয়) প্রবেশিয়] তায় ॥ ; আমাকেই লক্ষ্য করে বিপক্ষ হইয়] ॥ 
অন্ডত মানিয়। মনে কহিলাম ভারে। অনুভবে বৈরি ভাব করি নিরীক্ষণ | 

রুপী করি এই মন্ত্র শিখাও আমারে ॥ পলাই প্রাণের দায় ত্যজিয়] দুর্ভন ॥ 
ফকীর কহিল কহু একি পর্ধনাঁশ | পল [তে কি পারি তবুপাছু ধায়। 
কেমনে এবিদ্যা আমি করিব প্রকাশ ॥ আফু ছিল বড় যেই বঁঁচিলাম তায় ॥ 
ব্র'ক্ষণের কাছে মোর অম্নছে অঙ্গীকার । বিপক্ষের লক্ষ্যে যি জীবন যাইত । 
বল দেখি তাহা আমি ভাঙ্গি কি প্রকার। হায়ং হতে] ভাল যন্ত্রণা ঘুচিত ॥ 
ফলতঃ প্রতিজ্ঞা নহে আমাকে ভাড়ায় ; প্রতিকূল বিধি তাই মৃত্যু না ঘটিল। . 
বলিব না বলি আরো আকাক্ফণবাড়ায় ৷! মানব হইয়া,পণ্ড হইতে হইল ॥ 
কহিলাম শুন শুন তোমার দোহাই। তথাপি কিঞ্ি" ছুঃখ তাহাতে যাইত । 
করিওন1 এ বিদ্যায় বঞ্চিত গৌঁসাই ॥ জ্ঞান হীন পশু বুদ্ধি বদ্যপি হইত ॥ 
শপথ করিয়া বলি গোৌপনে রাখিব । কেন সে কথায় বৃথ। খেদ করি আর । 
কাহার অনিষ্ট তাঁহে কভু না করিব ॥ | যাঁরে বিধি করে ছুঙখী তার ছঃখ দার ॥ 

পি শি শি ৮ স্পা শ শা শপ সপ শীল সাপ সপ পপি 

পেশ... ৭: এটি 
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হরিণী হইয়] বনে ভ্রমি প্রতিদিন । 
রাঁজ নিংহাদনে সুখে বশে উদ্বাদীন ॥, 
অনায়াসে জেমোদীর প্রভুত্ব লইল। 
ইহা ভাবি আরো প্রাণ ব্যাকুল হইল ॥ 
রহিল তাহার কাঁয়। পড়িয়া কাননে । 
শাসিতে লাগিল প্রজা আনন্দিত মনে ॥ 
কিজানি ভাবিল পাছে সেই বিদ্যা বলে। 
পুরী প্রবেশেতে পারি যদি কোন ছলে ॥ 
তবে ভার সংহার নিশ্চয় ভাবি মনে। 
আজ্ঞা দিল বিনাশিতে যত মৃগী গণে ॥ 
এই কর্মে গ্রজাদের প্রবৃত্তি কারণ। 
রীজ্যময় এই কথ। করিল ঘোষণ ॥ 
যে আনিষ। মগ মুণ্ড দেখাবে আমকে । 
প্রতি শিরে ত্রিশ মুদ্রা দিব আমি তাঁকে ॥ 
ধন.লোভে মুগ্ধ হয়ে প্রজার তরিতে । 
বাহির হইল ম্বগী বিনাশ করিতে ॥ 
নগরের চারি দিকে অন্বেষণ করে, 
করে ধনুঃ পৃষ্ঠেতুণ পরিপুর্ণ শরে ॥ 
বেড়ায় অরণ্য গিরি করিয়া সন্ধান । 
স্থানে স্থানে হরিণীর হরিয়া পরাণ ॥ 

আমার অদৃষ্ট ভাল মরি নাই বাণে। 
তাহার বৃত্াস্ত শুন বলি এই স্থানে ॥ 
বুল বুল নামে এক পক্ষী মনোনীত । 
তরু তলে মৃত দেহ দেখি আচম্গিত ॥ 
মন্ত্র বলে তার দেহে প্রবেশ করিয়া । 
চলিল।ম শুন্য মার্গে পুরী উদ্দেশিয়? ॥ 
অন্তঃপুর উদ্যানেতে ছিল তরুবর ৷ 
তাহার নিকটে প্রিয়ে জেমোদীর ঘর ॥ 
সেই বুক্ষে বসি দুঃখে ভাসি নিশি দিন। 
ফাঁকি দিয় কত বুখ করে উদাসীন ॥ 
স্বচক্ষে দেখিয়। বক্ষ বিদরিয়া যায় | 
পক্ষীর যেমন ছুঃখ ব্যক্ত করি তায় ॥ 
এক দিন নিশি শেষে মিলি পক্ষিসব | 
তরুণ অবণ হেরি করে মিষ্ট রব ॥ 
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| তাহাদের মাঝে আমি অস্থখী কেবল! 
দর দর ঝরে ছুই নয়নেতে জল ॥ 

রাখি বারি পুর্ণ আখি জেমোদধীর ঘরে | 
বিলাপ করিয়। কত ডাকি উচ্চৈঃস্থরে । 
শুনি সুমধুর স্বর জেমোদী রমশী | 
গবাক্ষেতে দাণ্ডাইল আসিয়? তখনি । 
প্রিয়েকে হেরিয়। আরে! করি বিলাপন। 
ভাবি কোন কপে যদি বুঝে তার মন ॥ 
হায় হায় দুঃখ মোর কিছু না বুঝিল। 
কৌতুক করিয়। আরো হাসিতে লাগিল ॥ 
এই পে কত দিন উদ্যানেতে থাকি । 
প্রত্যহ নিশির শেষে মন ছুঃখে ডাকি ॥ 
গবাক্ষে বসিয়। রামা শুনে প্রতি দিন। 
বিহঙ্গের প্রেতম ক্রমে হইল অধীন ॥ 
ডাকিয়| কহিল রাণী শুন আরে সখী । 
নিতান্ত বীসন। এই বিহঙ্গেরে রাখি ॥ 
ব্যাধ ডাকি কহ শীত্ ধরিতে উহারে। 
পাঁগলিনী করিয়াছে বিহঙ্গ আমারে ॥ 
সখীরা ডাকিয়া ব্যাধ আনিল ত্বরিতে। 
পাত্তিল তাহারা ফাদ আমাকে ধরিতে । 
ধরিয়। রাণীর করে দিল মোরে আনি। 
প্রফুল অন্তরে প্রিয়ে কহে ম্বছু বাণী 
হায়রে প্রাণের পক্ষী গান কর তুমি । 
তোমার গোলাপ ফুল হইলাম আমি ॥ 
মস্তক চুশ্বিল রাণী একথ। বলিয়1। 
অমনি অধরে চঞ্চ, দিলাম তুলিয়। ॥ 
হাঁনিয়|. কহিল,রাঁণী হেদে দেখ সখী । 
শুনিয়] বুঝিল কথ] কি চতুর পাখি ॥ 
সংক্ষেপে কাহিনী বলি শুন অতঃপরে। 
রাখিল আমারে রাণী স্বর্ণ পিঞরে ॥ 
প্রত্যহ যামিনী শেষে জাগিলে সে ধনী। 
শুনাই তাহারে গান করি নান ধ্বনি ॥ 
অতি শান্ত জল দিনে দেখিয়া! আমায় । 
রমণীর অনুরাগ.বাড়িল তাহায় ॥ 
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আপনি আয়] নিত্য দিতেন আহার। কি জানি এমন বুদ্ধি কেমনে হইল। 
কদাচ ন। করিতেন নয়নের পার ॥ 

কখন পিঞ্গর মাঝে আমারে ধরিয়। | 
যতনে বাহির করি দিতেন ছাড়িয়া ॥ 
উড়িয়া! তখনি ভার বসিতাম দেহে। 
রমণী অমনি ধরি চুম্ব দিত স্সেহে॥ 
মহিষী আদর করে মনে সখ পাই। 
অন্য কেহ কাছে এলে .তখনি দংশাই ॥ 
একপেপ্রিয়ার প্রিয় হইলাম যত। 
রাণী কহে মরে যদি শোক পাব যত ॥ 
এভাবে দেখিয়া সদা রমণীর সুখ । 
কিঞ্িঃৎ ছিলাম বটে পাশরিয়। দুঃখ ॥ 
কিন্তু সে ফকীর ঘরে আমিত বলিয়1 ৷ 
হৃদয়েতে হুঃখাঁ নল উঠিত শ্বলিয়। ॥ 
অস্থির হইত মন তাঁহাকে দেখিলে । 
অদ্যাপিও জ্বলে প্রাণ ল্মরণ হইলে ॥ 
বারং বিধাতারে ডাকিতাম মনে। 
শীত যেন দেন ফল পামর ভুর্জনে ॥ 
ছুঃখেতে পিঞ্জর মাঝে লাগে ছট ফট । 
ক্রোধেতে পালক উঠে করি কটমট ॥ 

হাঁয়ং তাহে কারো ছুঃখ না হইত । 

কৌতুক করিয়া আরো হানিতে থাকিত 

কি করি বুঝিয়] মরি আত্ম সাধ্য নয়। 
অতঃপর বলি শুন "ঘটনা যঘ? হয় ॥ 

মহারাজের মনুষ/ দেহ 

পাপ | 
আছিল কুক্ধুরী এক জেমোদীর ঘরে। 
প্রসবাস্তে দৈবাঁধীন সেই পশু মরে॥ 
সন্গিকটে মৃত্যু দেহ দেখিয়। তাহার । 

পপ সপ 

আচম্বিত কেহ যেন কর্ণেতে কহিল ॥" 
না ভাবিয় ভাল মন্দ পশ্চাৎ কি হবে। 
মন্ত্রবলে আপিলান কুক্ধুরীর শবে ॥ 
হেন কীলে রাণী আসি আপন মন্দিরে । 
ভাল বাসি গেল হাদি দেখিতে পক্ষীরে ॥ 
পাখি দেখি মরিয়াছে শিহরিয়। উঠে। 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে যেন বক্ষে শেল ফুটে ॥ 
তরাসে জিজ্ঞাসে আমি যত দাসীগণ। 
কি হইল ঠাকুরাঁণী কহ বিবরণ ॥ 
প্রাণ যায় বলে রাণী কি কহিব আর। 
দেখ তোর সর্বনাশ হয়েছে আমার ॥ 
নয়ন সলিলে ভাসে হয়ে পৃক্ষিহারা । 
বলে কোথা গেলি মোর নয়নের তার। ॥ 
কেনরে এতই শীঘ্র ছেড়ে গেলি মোরে। 
আর না শুনিব গান না হেরিব তোরে॥ 
কি হইল অপরাধ নিদারুণ বিধি । 
কি লাগি হরিলে মোর প্রাণাধিক নিধি ॥ 
ব্যাকুলা অস্থিরা রাণী কান্দে অন্নরাগে। 
প্র বোধ বচন তারে শেল সম লাগে ॥. 

ইহ] দেখি জেমোদীর সখী এক জন। 
ফকীয়ে কহিল গিয়া সব বিবরণ ॥ 
তখনি ফকীর আদি রাণীর সদন । 
বলে প্রিয়া ত্য তাপ মুছহু বদন ॥ 
মরিয়াছে বুল বুল শোক কেন তায়। 
অপ্রাণ্ড বিষয় নহে পাওয়া কত যায় ॥ 
এপাখি পোষিতে যদি থাকে অভিলাষ । 
যত চাও তত দিয়া পুরাইব আশ ॥ 
এই ৰপে যত কথা উদাসীন বলে। . 
জেমোদীর ছুঃখানল ততোধিক ভ্বলে ॥ 
রাণী কহে ক্ষান্ত হও শুন মহাশয় । 

তাছে প্রেবেশিতে বাঞ্7 হইল আমার ॥ সাস্বন! বচনে মনে প্রবোধ ন। লয় | 
ভাৰি মনে কুদ্ধুরীর দেহে গিয়া জানি। 
পক্ষীর মরূণে খেদ করে কি নারাণী॥ 

যদি তুমি একথা। বলিয়। দেহ লাজ । 
পক্ষীর নিমিত্ত খেদ নির্ধোধের কাজ ॥ 
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তৃমি কি বুঝাবে নাথ মন সব জানে ।  উদাশীন বলে প্রিয়ে প্রতাঁরণ। নয় । 
তথাপি অবোধ মন প্রবোধ 51 মানে ॥ 
আহ] মরি পক্ষী মোর ছিল কি সরল । 
স্নেহ করি যাহা কহি বুঝিত সকল ॥ 
সখীর নিকটে যেতে ভাল না বামিত। 
আমাকে দেখিলে হাতে উঁড়য়1 আদিত॥ 
কিব। জানি প্রেম তার অস্তরে জাগিত। 
প্রকাশিতে না পারিয়)? চাহিয়। থাকিত॥ 
এ সকল গুণে মনে খেদ কত আসে । 
সে পাখি বিহনে আখি শোকনীরে ভাসে॥ 
হায় কোথা গেলি প্রাণ পাখিরে আমার। 
তোম। বিনে এজীবনে কাঁষ নাহি আর॥ 
এত বলি আরো রাণী কত খেদ করে। 
আমি ভাবি'মঙ্গল ঘটিল অতঃপরে ॥ 
নে ভাৰি শোৌকানল নিবাতে রাণীর | 
উদ্াদীন মায়] বিদ্যা করিবে জাহির ॥ 
সে আশ অসার নহে হইল স্থসার | 
তাহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার ॥ 
গুবোধ না মানে শে€কে কান্দে নৃপজায়]। 
হোঁর তাহ। ফকীরের উপজিল মায়] ॥ 
সখীগণে আজ্ঞ। দিল বাহির হইতে। 
বিরলে রাণীর সঙ্গে লাগিল কহিতে ॥ 
সম্তাঁপ ভ্ঞজহ ঞ্িয়ে মুছ ছই আখি । 
বাচাইয়। দিব আমি বুল বুল পাখি॥ 
রজনী প্রভাতে উঠি হেরিবে নয়নে । 
শুনিবে মধুর গাঁন তীহাঁর বদনে ॥ 

রাণী বলে একি তুমি পাগল তাড়াবে। 
ভাবিলে কি এই শোক বচনে ছাড়াৰে ॥ 
এখন কহিলে পাখি কাল দেখা যাবে । 
কাল পুনঃ কাল কালে একানেরে খাবে ॥ 
'কাল কাল বলে কাল করাইবে ক্ষয় । 
কাল বশে এত শোক ত্রনে হবে লয় ॥ 
কিশ্ব1 সেই মত পাখি রাঁখিবে ধরিয়]। 
ললন্। ভূলাবে নাথ ছলন। করিয়।॥ 

মৃত পক্ষী বীচাইব জানিবে নিশ্চয় ॥ 
জানি অমি জাছুবিদ্য। শবে দিতে প্রাণ। 
ঠেবেশিয়] পক্ষী দেহে শুনাইব গান ॥ 
প্রত্যহ শুনিবে গান অত্যন্ত মধুর । 
দেখিবে পক্ষীকে প্রিয়ে অধিক চতুর ॥ 
প্রত্যয় না হয় যদি বচনে আমার। 
এখনি বাঁচায়ে দিব বিহঙ্গে ভোমার ॥ 
এ কথ] শুনিয়। নারী উত্তর না দিল। 
প্রত্যয় না হয় কথা ফকীর ভাবিল ॥ 
পালক্ষেতে গিয়। পরে করিল শয়ন_।৷ 
মনে মনে সেই মন্ত্র পড়িল তখন ॥ 

মন্ত্রবলে ম্বত্যু দেহে নিজ আম্মা! নিল। 
সজীব হইয় পক্ষী গান আরম্তিল ॥ 
মৃত পক্ষী সঙ্জীব দেখিয়। পুনরায় । 
কি আশ্চর্য্য হলো রাণী কহ] নাহি যায়৷ 
এই দিকে আছি আমি এই অপেক্ষায় ! 
পক্ষীতে তাহার প্রাণ কত ক্ষণে যায় ॥ 
যেই দিকে মৃত পাখি উঠিল ডাকিয়1। 
আনিলাম নিজ দেহে কুক্ুরী থাকিয়1 ॥ 
তখনি অমনি গিযর়1 বিহঙ্গে পাড়িয়।। 
অবিলম্বে ফেলি তার মস্তক ছিড়িয়। ॥ 
রাণী বলে কি কর কি কর মহারাজ । 
অকারণে পক্ষী বধ "অসম্ভব কায ॥ 
এত যদি মনে ছিল সংহারিবে প্রাণ। 
তবে কেন পুনশ্চ করিলে গ্রাণদান ॥ 
ক্রোধে কম্প কলেবর ন। করি উত্তর। 
কহিলাম ধন্যং তুমি হে ঈশ্বর ॥ 
আজি হলে ছুঃখ শাস্তি বধিয়। পামরে 
সাজে আরো শাজ তার এপাপের তরে॥ 

একে দেখে শবে জীব অসম্ভব ক্রিয়।। 
কথা শুনি আরো স্তন্ধা হলো রাজ প্রিয়া॥ 
বিশেষতঃ আনন্দিত আমাকে হেরিল। 
বিস্ময় ভাবিয়। রাণী জিজ্ঞামা করিল ॥ 
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আনন্দিত কেন প্রভূ পক্ষীকে মারিয়া । 
ইহার ভাবার্থ কহ বিস্তার করিয়। ॥ 
শুনিয়1 রাণীর বাণী সব বিবরণ । 
বিস্তারিয়৷ কহি তারে অন্তত ঘটন ॥ 
পতিব্রতা সতী এই কথা শুনি কাণে। 
পাঁপ ভয়ে শিহরিয়? উঠে অভিমানে ॥ 
আপনি নির্দেধী তবু মনে লঙ্জা পাঁয়। ! ক 
লজ্জায় শুখায় মুখ শব তুল্য কায় ॥ 
আমি ষে ষথার্য পতি জানিল সে মনে। 
শুনেছিল কফকীরের দেহ ছিল বনে ॥ 
স্থগী নই রাজাজ্ঞায় করিয়] স্মরণ । 
আমি সেই ফদললা জানিল তখন ॥ 
কিস্ত তাহা না৷ বলিলে ছিল ভাল দাঁড়া । 
প্রকাশেতে হইলাম প্রেয়সীকে ছাড়] | 
হায় পাপ কন্ম না শুনিত যদি। 

বাঁচিয় থাকিত প্রাণে প্রাণের জেমোদী। 
কিজ্ত কিবা বলিতেছি কোথা মে র মন। 
জানি মনে ছুঃখ স্থখ বিধির ঘটন। 
ঘৃণায় অস্থিরা রামা সদ কম্পবাঁন। 
বুঝাই যতেক মনে নাহি দেয় স্থান ॥ 
না জানি না শুনি প্রিরে করিয়াছ পাপ 
কি দোষ ভাঁহাঁতে বল ত্যজ ম্নস্তাঁপ ॥ 
দেবতা তাহাতে নাহি লবে অপরাধ । 

লোকালয়ে নাহি হবে ভাহে অপবাদ ॥ 
যে পাপ করিল সেই ফকীর করিল । 
দুক্কন্মের গ্তিফলে আপনি মরিল ॥ 
কোন দোষ নাহি লব কহিলান কত। 
করিব সমান ল্রেহ পুর্বকার মত ॥ 
এত বলি তবু না বুঝিল কোন যোগে । 
অবশেষ গ্রাঁণ নু করে কাল রোগে ॥ 
কিছু দোষ নাহি তার কলঙ্কিনী নহে। 
ক্ষমী কর তবু মোরে মৃত্যু কালে কহে ॥ 
একপে প্রিয়ার যদি হইল মরণ । 
করিলাম ক্রিয়! যত অশোচ গ্রহণ ॥ 

। আমদ্দীনে ডাকি পরে কহিল্লাম ভাই। 
] 

| রাজ্যে আর মোর কোন প্রয়োজন নাই 
| আমার প্রতিজ্ঞা আর না থ।কিব দেশে । 

| কাটাইব বৃদ্ধ কাল অপ্রকাশ্য বেশে ॥ 
| সন্তান সস্তাতি নাই তুমি শ্রিয়জন। 
| তোমাকে দিল।ম রি করহ শাঁদন ॥ 
। কাতর হুইয় ভ্রাতা কান্দিতে লাগিল । 
| জ্ঞান উক্তি যুক্তি দিয়। কত বুঝাইল ॥ 
| কিন্ত এত আকিঞ্চন হইল বিফল। 
| কহিলাম শুন ভাই প্রতিক্ঞা অটল ॥ 

| দিতেহি তোমায় পুনঃ রাজ্য অধিকার 
( প্র্জা পালি স্থখে রাজ্য কর পুনর্বার ॥ 
ৃ আমার রাজত্বে আর না।হ প্রয়োজন। 
। সামান্য কপেতে কাঁল করিব যাঁপন ॥ 
বিদেশে কোথা ওযাব তাজি এই দেশ । 
থাকিব স্বচ্ছন্দে কেহ না করিবে ছেষ ॥ 
রাজত্বের ভারে মন সদত চঞ্চল । 

বিরলে বসিয়া চিস্তা করিব কেবল ॥ 
মন সাধে সদ। চিন্তা করি তাঁর গুণ। 
নিবারিব তাহে আম্ষি মনের আগুন ॥ 
এত বলি দিয়া তারে রাজ্য সিংহাসন । 
লইলম সঙ্গে কিছু বহুমুল্য ধন ॥ 
ভৃত্য মাত্র কয় জননিয়া তারপরে । 

। করিলাম শীত্ যাত্রা বোগদাদ নগরে ॥ 
তথায় শ্বশুর গৃহে গিয়! উপনীত | 

।জামাতার দশ দেখি সবে বিষাদিত ॥ 
| ভাসিল ছুংখেতে সবে শুনি বিবরণ । 
| মাতা পিভা কান্দে কত কন্যার কারণ ॥ 
বাস করি কিছু কাল শ্বশুর বাটীতে। 
মন্ধ। ধামে মনোবাঞ্ণ হই যাইতে ॥ 
তীর্থ কম্ম করি তথা যথা নিয়মি ত। 

' মহারাজ্য তাতীরেতে হই উপনাত ॥ 
জ্যাক দেশে পরে আসি দেখি রম্যস্থান। 
করিয়াছি এই স্থানে চির- অবস্থান ॥ 

০০ পট শাক পপি ৮ পা 



১৬৯৮৮ পারস/ ইতিহাস | 

সে পর্যযস্ত ঘবাবিংশতি বৎসর এখানে । 
মৌজলের রাজা আমি ফেহনাহিজানে॥ 
সানান্য ভাবেতে করি জীবন যাপন । 
কাহার সঙগেতে নাহি করি আলাপন ॥ 

কেহ না আইসে কাছে কোথাও নাষাই। 
নিরস্তর জেমোদীরে অস্তরে ধেয়াই ॥ 
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই প্ররির ধন। 
দিবা নিশি তারে ভাবি তাহাতেই মন | 
স্মরিলে তাহার নাম ছুঃখ দুরে যায়। 
মনক্তাপ মনাগুন ভাহাতে যুড়ায় ॥ 

কালকের ইতিহাসের পরিশ্বেষ ! 

ইতিহাস সমর্পিয়, বৃদ্ধ কহে প্রবোধিয়া, 
শুনিলে সকল বিবরণ। 

তুমি আমি ছুই জন, দুঃখে দগ্ধ অনুক্ষণ, 
চিস্তানলে নকলে মগন ॥ 

সংসার অসার ময়, দেহ কার নিত্যনয়, 
তাহে আবে! হূর্ঘটনা1! কত। 

সমীরণে শর বন, যথ] হয় প্রকস্পন, 
ইহাও জানিবে সেই মত ॥ 

তবে কিন্তু সত্য কই, যে অবধি হেথা রই, 
কোন চিন্তা নাহিক কখন । 

সদা স্থখে করি বাস, সম্পদে না৷ হয় আশ, 
ধন জন সব বিস্মরণ ॥ 

শুনিয়া তৈমুর কয়, ধন্য ধন্য মহাশয়, 
অনায়াসে ত্যজিলে রাজত্ব । 

কেতুমিকোথায়ছিলে,কোনলীলাসহ্বরিলে 
, ধরণীতে নাহি তার তত্ব ॥ 

তৈমুর বনিতা কহেঃতুমিতো প্রেমিক ওহে 
সত্য জান প্রেম পরিচয় । 

যুবরাজ বলে তায়, ষে ঠেকে এমন দায়, 
তব তুলা জ্ঞানী যেন হয়॥ 

এই ৰূপ কথ! ছলে, রবি গেল অন্তাচলে 
শশী আসি উদিত গগণে। 

হেরিউপনীতরাতিজ্বালিয়াআনিভেরাঁতি 
নৃপাতি কহিল দাসগণে ॥ 

আজ্ঞামাত্র দাস গণে,দীপ জ্বালি ভিন জনে 
শয়ন মন্দিরে লয়ে যায়। 

রাজ রাণী এক ঘরে, পালক্কে শয়দ করে 
অন্য ঘরে রাখিল যুবায় ॥ 

নিদ্রায় যামিবী যায়, প্রভাতে প্রবীণ রায় 
আসি কহে অতিথির তথা। 

বিধি বাদী হয় যাঁর, কতই যন্ত্রণা তাঁর 
চমতকার শুন কহি কথা ॥ 

শুনিলাম কি অন্তত, কার্জম রাজার দূত 
আনিয়'ছে এ রাজার কাছে। 

জাঁনাইতে সমাচার, বান্ধিতে স্বপরিবার 
তৈমুর ভূপতি যথ1 আছে ॥ 

লিখিয়াছে এই ৰূপ, বিপক্ষ তৈসুর ভূপ 
যদ্দিস্যাং তব রাঞ্জো যায়। 

অবিলম্বে ধরি ভারে, বান্ধিয়া স্বপরিবারে 
এই খানে পাঠাইরে তায় ॥ 

শুনিয়া বৃদ্ধের বাণী, ভয়ে ভূমে পড়ে রাণী 
পিত। পুক্র ভাবিত নিতান্ত । 

বৃদ্ধ বলে একি দায়, এর] কেন মোহ বায় 
আছে কিছু ইহার বৃত্তান্ত ॥ 

রাঁণীর চৈতন্য পরে, প্রাচীন জিজ্ঞাসা করে 
কেনগে! হইল এই ৰপ। 

হেরিয়1। তোমার ভাব মনে হয় এই ভাব 
তোমাদের শক্র সেই ভূপ॥ 

তৈমুর ভূপতি বলে, ভানিয় নয়ন জলে 
কহিয়াছ স্বৰপ বচন। 

শুন নৃপ ধরি পায়, আমি সে তৈমুর রায় 
দারা পুল্র এরা ছুই জন ॥ | 

ত্যজি রাজ দিংহা সন, শত্র ভয়ে পলায়ন 
করিয়াছি পরিজন নিয়1। 



করিয়াছ স্থান দান, এবে রক্ষা] কর প্রাণ, 
ত্রাণ কর পরামশ দিয়া ॥ 

শুনিয়া প্রাচীন কয়, এ শঙ্কটে মহাশয়, 
রক্ষা করা অসাধ্য আমার । 

তুষিতে সে নৃপবরে,এরাজ্যে সকল ঘরে, 
অন্বেষণ হইবে তোমার ॥ 

লুকাইতে হেন ঠই,নগরে কোথাও নাই, 
অনুচরে ধরিবেক'শেষে। 

উপাঁয় নাক্িক আর. অটৰ নদীর পার, 
শীষ্ব যাও বর্লাদের দেশে ॥ 

বৃদ্ধবাক্য শুনি তারা, পিতা পুক্র রাজদার। 
যাইতে করিল মন স্থির । 

দ্রুতগামীতিনঘোড়া,আরএকস্ব তোড়া, 
আনি বৃদ্ধ দিলেন অচির ॥ 

রাজ। রাণী যুবরায়, প্রণমির়1 ভার পায়, 
অশ্খে চড়ি করিল. প্রস্থান । 

অটক হইয়া পার, কয় দিন পরে তার, 
বর্লানের রাজ্যে অধিষ্ঠান ॥ 

প্রথম গ্রামেতে গিয়1,অশ্ব বেচি অর্থ নিয়", 
স্থখে কাল করেন যাপন । 

ক্রমে২ ধন যায়, ভাৰে রাজা একিদায়, 
দুঃখ আর না সহে এখন ॥ 

ষদ্যপি রাজ্যেরলাগি,হইতাম মৃত্যু গী, 
তবে তাহেদ্বিল বহুলাভ। 

এখন বাঁচিলে আর, যন্ত্রণ! হইবে সার, 
রুবিলাম অদৃষ্টের ভাব। 

যোড় করে পুভ্র কয়, শুন পিতা মহাশয়, 
হত আশ খুক্তিসিদ্ধ নয় । 

বিধাতা সকল স্ুল, তিনি হন্নে অন্গুকুল, 
ছুঃখ দ্র হইবে নিশ্চয় ॥ 

মোর মনেহেনধরে,রাজধানী গেলে পরে, 
শুভারৃষ্ট হবে পুনরায় । 

পুত্রের বচন মানি, তৈমুর ভূপতি রাণী, 
দ্রুতগতি পুর সঙ্গে বায় ॥ 

১৩৭ 

নগরের যেই ঘরে, পাথকেরা বাদ করে 
রহিলেন তথ তিন জনে । | 

মুদ্রাাত্র কিছুনীই,ভাঁবে রাঁজারাণীতাই, 
আজি প্রাণ বাচিবে কেমনে ॥ 

হেন কালে যুবরায়, কি করে পেটের দায়, 
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া । 

যাচিতেমাগিতে প্রায়দিনমণি অস্তষার, 
সন্ধ্যাকাঁলে আনিল মাগিয়। ॥ 

মাত পিতা ছই জন, করে অজ্ঞ বরিষণ, 
শুনিয়] ভিক্ষার বিবরণ । . 

আহার হইলে পরে,কহে পুত্র ষোঁড়করে, 
শুন পিত। করি নিবেদন ॥ | 

জন্মিয়! রাজার ঘরে,যেইজন তিক্ষাঁকরে, 
তার ছঃখ কি কহিব আর। 

হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তবুন! করিলে নয়, 
অন্ন বিনা প্রাণ রক্ষা ভার ॥ 

কিন্ত কি করিব বল, জ্বলে যে জঠরানল, 
ন1 মাগিলে মরণ নিশ্চয় | 

উপায় নাহিক আর,লজ্জাঁয় কিকরে তার, 
চিরকাল সমান না হয় ॥ 

যখন যেমন হবে, তখন তেমন রবে, 
এইমত শাস্ত্রের প্রমাণ। 

অসময়ে বিধাতারে,একাস্তেডাক্িলেপরে, 
নিতান্ত পাইবে পরিত্রাণ ॥ 

শুন পিতা বলিসার, নী হবে যন্ত্রণা আর, 
মোরে লয়ে করহ বিক্রয় । 

তাহাতে যে ধনপাবে,ডখে কতদিন যাবে, 
তব ছুঃখে বিদরে হৃদয় ॥ 

রাজা কহে প্রাণধন,' একি কহ কুবচন, 
পিতা হয়ে সন্তানে রেচিব। 

তোনারে হইলে হার],জীয়স্তে হইর সরা, 
প্রাণ গেলে কাহারে পালির ॥ 

বেচিতে যদ্যপি হয়, এই মোর মনে লর, 
আমাকেই বেচ কোৰ ঠাই। 



১১. 

আমিই কিস্কর হব, দাসত্ব পসরা সব, 
তাহে মোর কোন খেদ নাই ॥ 

রাজপুত্র কৃতীঞ্জলি, বলে তবে শুন বলি, 
কালি আমি বাহক হইব । 

কোনজন ডাকিনিবে,অবশ্ঠ কিঞ্চি ₹দিবে, 
দিনপাত তাহাতে করিব ॥ 

এইযুক্তি করি স্থির, প্রভাতে উঠিয়' ধীর, 
রহিলেন আলিয়া বাজারে | 

কপাল বৈগুণ কিবা,বিগত অর্ধেক দিবা, 
কেহ নাহি ডাঁকিল তাহারে ॥ 

নৈরাশ হইয়] তায়, মনে ভাবে যুব রায়, 
ঘরে ফিরে কেমনে যাঁইব। 

কিছুনামিলিল কড়ি,আমি যেঅন্ধের নড়ি, 
বাপমায় গিয়। কি কহিব ॥ 

হইয়। হতাশযুত, চলিল নরেন্দ্র সৃতি, 
মনে মনে কত খেদ করে। 

সম্মুখে প্রান্তরে গিয়া, বৃক্ষমূলে উত্তরিয্না, 
বদিলেন বিশ্রামের তরে ॥ 

ক্ষুধা তৃষ্ণী তীক্ষতর, অবসন্ন কলেবর, 
যুবরাজ অত্যন্ত চিস্তিত। 

ডাক ছাড়ি নিরস্তর, বলে রাখ হে ঈশ্বর, 
এই ভাবে হইল নিদ্রিত ॥ 

নিদ্রাভঙ্গে তুলিআখি,দেখেএকবাজপাখি, 
বসিয়াছে বৃক্ষের শাখায় । 

শির উর্ধে শৌোভাকর, চিত্র ছদ মনোহর, 
রত্বহার পুলিছে গলায় ॥ 

হেরি পন্ষী মনোহর, রাজপুত্র মেলে কর, 
তাহে বাজ উড়ির1 আদিল । 

যুবাবলে অদ্যাবধি,মিলায়ে দিলেন নিধি, 
সুখ সিন্ষে তখনি ভামিল ॥ 

এপাখি সামান্য নয়, বুঝিবা রাজার হয়, 
এত ভাবি চলে হই মনে। 

ফলেতে সে শ্রিয়বাজ, পুর্বদিনে মহারাজ, 
হারাইয়। শিম্সাছেন রনে ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

ন1 পাইয় পক্ষিবর, শোকাকুল নরেশ্বর 
নিদ্রা নাই শোকের লাগিয়া । 

ব্যাধগণেডাকিকয়,যদি থাকে প্রাণেভয়। 
শীঘ্র আন বিহঙ্গে ধরিয়] । 

নগর জময়ে ব্যাঁধ অন্বেষিয়] বাজ । 
বাজ হস্তে করি রাজ্যে যায় যুবরাজ ॥ 
দেখিয়1 বিহঙ্গবরে কহে প্রজা গণ। 
দেখং বাজ পাখি আনে কোন জন ॥ 

ভাল ভাল হয় যেন মঙ্গল উহার । 
বিহঙ্গ পাইয়1 ছুঃখ ঘুচিবে রাজার ॥ 
হেন কংঙ্গে পক্ষী লয়ে নরেক্দ্র নন্দন । 
রাজার সদনে আদি দিল দরশন ॥ 
হার! পাখি হের রায় হরিষ হইল। 
পক্ষী হস্তে করি-মুখে তুশ্থিতে লাগিল ॥ 
সমাঁদরে নরপতি জিজ্ঞাসে তাহারে 
কোথায় ধরিলে পাখি কহ কি প্রকারে 
কালক বৃত্তান্ত সব কহিল রাঁজায় ৷ 
যেৰপে দেখিল পাখি ধরিল বথায় ॥ 

সন্তষ্ট হইয়া! তবে জিজ্ঞাসে ভূপতি। 
কাহার নন্দন তুমি কোথায় বসতি ॥ 
বিনয়ে কালফ কয় শুনহ রাজন । 
বল্গারে বসতি আমি সাধুর নন্দন | 
বাণিজ্য কারণ পিতা মাতার সহিতে। 
যাইতে ছিলাম জ্যাকে স্বদেশ হইতে ॥ 
আচম্বিত পথি মধ্যে তক্ষর পড়িন । 
পরাইয়া ভগ্রবাস সর্বস্ব লইল ॥ 
ভিক্ষা করি দেশে খাই তিন জন | 
অবশেষ তব দেশে এসেছি রাজন ॥ 
পরিচয় শুনি রায় হরিষ অস্তর। 
করিব তোমার তাল করিল উত্তর ॥ 
অঙ্গীকার করিয়াছি পক্ষীষে আনিবে। 
দিব তারে তিন দ্রব্য যাহা সে চাছিবে ॥ 



অতএব যাহা! বাঞ্চাচাহ মোর স্থান । 

চাহিৰে যে তিন দ্রব্য করিব প্রদান । 
রাঁজ পুত্র বলে যদি দিবে দ্রব্য ত্রয়॥ 
প্রথমতঃ চাহি এই শুন মহাশয় ॥ 
আছেন জননী পিতা অতিথি আশ্রমে | 
ভাহাদিকে রাজ পুরে আনাও প্রথমে ॥ 
স্থান দিয়! নিকেতনে যতনে রাখিবে। 
যত কাল জীবে তার। পালন করিবে ॥ 
দ্বিতীয়তঃ অশ্ব এক দেহ মহারাঁজ। : 
সদদাগতি সম গতি মনোহর সাজ ॥ 
ভূতীরতঃ শুন প্রভূ করি নিবেদন। 
জমণে যাইতে বড় আছে আকিঞ্চন ॥ 
অতএব দেহ মোরে স্বণ এক তোড়া । 
বসন ভূষণ অনি হীরকেতে মোড়া ॥ 
রাজ বলে পুরাইব তৰ অভিলাষ । 
বাপ মায় গিয়। শীত্র আন মোর পাশ ॥ 
এ অবধি ছুই জনে করিব পালন । 
পরাব তোমায় কালি উত্তম বসন ॥ 
বাছিয়। যে ভাল অশ্ব দিব হেতোমায়। 
সাক্সিয়। যাইবে বাহ] হইবে যথায় ॥ 
এত শুনি প্রণমিয় রাজনর নন্দন। 
চলিল অতিথি শালে প্রফুজ বদন ॥ 
নাতা পিতা ভাবিতেছে বিলম্ব দেখিয়? 
হেন কালে উপনীত কুমার আঁলিয়। 
যুবরাজ বলে শুন সুখের সম্বাদ। 
যাইবে সকল ছুঃখ ঘুচিবে বিষাদ । 
কহিল সকল কথ বিস্তার করিয়। । 
হরষিত রাজ রাণী সে সব শুনিয়া ॥ 
পুত্রের সঙ্গেতে দেহে করিল গমন। 
ক্রমে আমি উপনীত রাজার সদন ॥ 
নৃপবর সমাদর করিল বিস্তর । 
পুরী মধ্যে বাস স্থান দিলেন ত্র ॥ 
শতং খোজ। আনি সেবায় রাখিল। 
রাজার সমান সেব1 করিতে লাগিল ॥ 

দিল অনি মনোহর মুঠে মণি মোড়া ॥ 
এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিয়! তার পর। 
তুরকী তুরঙ্গ দিল গমনে তৎপর ॥ 
করি সাজ যুবরাজ চড়িয়া তরঙ্গে । 
মহারাঁজে প্রণনিয়া চলিলেন রঙ্গে ॥ 
মতা পিভা স্থানে আপি কহেনকুমার । 

দেখিতে চীনের রাজ্য বাসন আমার | 
মহারাজ রাজেশ্বর চীন অধিপতি | 
তাহারে ভেরিতে মোর মানস সম্প্রতি ॥ 
অতএব নিবেদন করি ও চরণে। 
আজ্ঞা! দেও কিছু কাল যাব পর্য্যটনে। 
রাজার আশ্রমে থাক কিছু চিন্তা নাই। 
ঈশ্বর স্মরিয়া আমি ভ্রমণেতে যাই ॥ 
তৈমুর কহিল পুভ্র করহ গমন । 
পুরাও মনের সাধ করিয়া জ্রমণ ॥ 
হইরাছে সুখারস্ত বহু ছুঃখাস্তরে | 
নিজ গুণে যশ কীর্তি কর একেবারে ॥ 
অথবা স্থকন্ম করি জীবন ত্যজিবে । 
ইত্তিহাসে তাহে যশ প্রচার থাকিবে ॥ 
যাঁও পুভ্র যাও তুমি যথ1 লয় মন। 
আমর স্বচ্ছন্দে দিন করিৰ যাপন ॥ 
বাপ মায় সদত স্বাদ পাঠাইবে। 
স্থখ ছুঃখ যত কিছু তোমাতে জানিবে ॥ 
বিদায় হইয়া তবে মাতা পিতা স্থানে । 
চলিলেন রাজ পুল্র চীন রাজ্য পানে ॥ 
পথেতে বিপদ বিস্ব কিছু না হইল। 
তরঙ্গ বিহঙ্গ প্রায় বেগেতে চলিল ॥ 
পিকীন প্রকাণ্ড দেশ উত্তরিয়া তথা । . 
চলিল প্রবীণ! এক বাস করে যথা ॥ 
দ্বারেতে আঘাত করে রাজার কুমার ! 
শুনিয়া বিধব। বুড়ী খুলি দিল ছার ॥ 
প্রণমিয়। যুবরাজ কহে মবছু ভাষে। 
অতিথে আশ্রম কিগো দিবে তৰ বাঁসে 



ঠ$হ 

কৃপা করি শ্রীস্ত জনে যদি দেহ স্থান। 

তবে তব পুরে অদ্য করি অবস্থান ॥ 
বেশ ভূষা হেরি বৃদ্ধা ভাবে মনে মন। 
সামান্য অতিথি কভু নহে এই জন॥ 
এত ভাবি সমাদরে করে নমক্কার। 
এসো বাঁচা ঘর দ্বার সকলি তোমার ॥ 
রাজ পুক্র কহে মাতাজিজ্ঞানি ভোমায়। 

অশ্থ রাখিবার স্থান আছে কি হ্থায় ॥ 
এই কথ! শুনি বুড়ী আপনি ধরিয়]। 
অশ্বশীলে এলে। অশ্থে বন্ধন করিয়া ॥ 
কালফ ক্ষুধিত অতি জিজ্ঞাস তখন। 
খাদ্য কিছু আনি দের আছে হেনজন॥ 
রৃদ্ধা বলে আছে এক বালক হেথায় | 
যে দ্রব্য আনিতে কবে আনিবে ত্বরায় ॥ 
শুনি রাজপুজ্ তারে মুদ্রা কিছু দিল । 
খাদ্য দ্রব্য আনিবারে বালক চলিল ॥ 
কাঁলফ জিজ্ঞাসে বন্দি প্রবীণার কাছে। 
দেশের কি জপ রীতি কত প্রজ। আছে॥ 
হাজারং কথা জিজ্জাসে বৃদ্ধায়। 
পড়িল রাজার কথ কথায় কথায় ॥ 
রাজপুল্র বলে মাতা কহু বিবরণ । 
রাজার কিকপ মন কিবা আচরণ ॥ 
কন্মের লাগিয়। যদি কেহ কাছে যায়। 
নৃুপবর সমাদর করে কি তাহায় ॥ 

বদ্ধ বলে এই রাজ উত্তমের গণ্য । 
ভাল বাসে প্রজাগণে প্রিয় সেই জন্য ॥ 
বড়ই আশ্চর্যয কথা শুনি তব ঠাই। 
রাজার সুখ্যাতি কি কখন শুন নাই ॥ 

তাহার সতত গুণে মোহিত ভূবন । 
গুণের গৌরব তার করে সর্বজন ॥ 
রাজ পুত্র বলে মাতা কহিলে যেৰপ। 
তাহে হেন জ্ঞান হয় বড় সুখী ভূপ॥ 
বৃদ্ধা বলে বড় সুখী বল। নাহি যায়| 

পারস/ ইতিহাস । 

আছিল চিন্তিত রাজ পুত্রের কারধ। 

দান ধ্যান কৈল কত না যার গণন.| 
এতেক সাধন। করি পুত্র না হইল । 
মন্থন করিতে সুধা গরল উঠিল ॥ 
কন্যা! হইয়াছে কাল ছুঃখের আকর। 
তাহাতে দদত তার হুঃখিত অন্তর ॥ 
রাজ পুত্র বলে মাতা মে আর ফেমন। 
ছুহিতা ছঃখের হেতু কিসের কারণ ॥ 
বৃদ্ধা কহে শুন তবে কহিব বিস্তারি । 
রাজার বাটার দাসী আমার কুমারী 1: 
সহচরী কপে থাকে নন্দিনীর তথ] | ' 
তার সুখে শনিয়াছি সবিশেষ কথ] ॥ 
তরন্দক্ত নাম! বাল রাজার নন্দিনী । 
বয়স ষোড়শ বর্ষ ভুবন মোহিনী ॥ 
তাহার সৌন্দর্য্য কত করিব বর্ণনা । 
বদন তড়িং আভ! ন্গিনিয়। তুলন। ॥ 
বিচিত্র কপের ছবি চিত্রে নাহি আলে । 
হেন সাধ্য নাহি কার বলিয়। প্রকাশে ॥ 

বড় বড় চিত্রকর আসিয়াছে কত। 
আকিতে কন্যার কপ সবে জ্ঞান হত॥ 
তবু যে যতন করি রাখিয়াছে চিত্র । 
ৰপের উপম1 নহে তথাপি বিচিত্র ॥ 
সেই চিত্রে চিত্ব হরে অনর্থ ঘটায় । 
কত লোক বমালয়"শিয়াছে তাহায় ॥ 
এই নব অনুরাগ প্রথম ফৌবন। 
তাছে বিদ্য] বুদ্ধি কত মনের ভূষণ ॥ 
রমণীর ঘত গুণ রাজ কন্যা জানে। 
পৌবষিক গুণেতে পুরুষে অপমানে ॥ 
শিল্পাদি বিজ্ঞান শাস্ত্র পণ্ডিতেরি হয় । 
সে সব শাস্ত্রেতে কন্য। গণ্য অতিশয় ॥ 
এমন নাহিক বিদয। বিজ্ঞ নহে তাতে। 

লেখে রাম সব ভাষা আপনার হাতে ॥ 

খগোল ভূগোল অঙ্ক জ.নে বিলক্ষণ। 
বরঞ্চ কহিলে ছুঃখী আরে! শোভা পায় ॥ বিশেষ জ্যোতিষ নীতি শান্ত দরশন ॥ 



পারস/ ইতিহাস। 

নান! গুণে.গুণবতী কত কব আর। 
ধরণীতে নাহি হেন ধনী গুণাগার ॥ 
কিস্ত এ সফল গুণে কলঙ্ক পড়েছে। 
কুমদ বান্ধবে যেন রাহুতে ঘেরেছে। 
তাহার নিষ্,র প্রাণ পাষাণ সমান । 
গুণের গরিম। কেহ না করে বাখান ॥ 
ছুই বর্ষ হলো শুন টিবেট রাজন । 
পাঠাঁইয়] ছিল দূত সম্বন্ধ কারণ ॥ 
চিত্র হেরে পুত্র তার হয় হতজ্ঞান। 

বাসন] তাহারে কন্য করে সম্াদান ॥ 

দত মুখে এই বার্তা শুনি চীনেশ্বর | 
কহিলেন বিবরণ কন্যার গোচর ॥ 
কুমারীর গর্ঝ অতি লোকে তুচ্ছ ভাবে । 
ঠেলিল পিতার বাক্য স্বাভাবিক ভাবে ॥ 
সে ভাব দেখিয়1 রাজ। অগ্নি হেন জ্বলে । 
বিবাহ অবশ্য দ্রিব দুহিতাকে বলে ॥ 
বাঁপের বচনে বাল। কান্দিতে লাগিল । 

শিরে যেন কোটা বজ ভাঙ্গিয়। পড়িল । 
চারি দিক্ শুন্যময় দেখে অন্ধকার | 
জ্বলিল হৃদয় মাঝে চিন্তার আঙ্গার ॥ 
সেই শোকে মহা রোগ শরীরে জন্মিল। 
বাঁচে কিনা কীচে কন্য। সংশয় হইল ॥ 
রোগ নিৰপিয়1 ভূপে বৈদ্যগণ কহে। 
ওষধে রোগের শান্তি হইবার নহে॥ 
যদ্যপি বিবাহ দেহ অমতে তাহার । 
নিতান্ত এ কাঁল রোগে হইবে সংহার ॥ 
বৈদ্যের বচনে রাজা মনে ভয় পায় । 

নন্দিনীরে হেরিবারে অবিলম্বে যায় ॥ 
মিষ্ট ভাষে কহে শুন প্রাণের নন্দিনী । 
কিরিয়। গিয়াছে দত কি লাগি ছুঃখিনী। 

কন্যা! বলে দূত গেলে কিব1 কফলোদয় । 
ত্যজিব নিশ্চয় প্রাণ শুন মহাশয় ॥ 
তবে দিব্য কর যদি রাখিব জীবন । 
সম্মতি ন। লয়ে বিয়] দিবেনা কখন ॥ 

১১৩ 

দেশ মধ্যে এই কথা করাবে ঘোঁষণ। 
বিবাহের আশে হেতা আসিবে যে জন ॥ 
কএক প্রশের অর্থ জিজ্ঞাসিব তারে । 
উত্তর হইলে বিয়। করিবে আমারে ॥ 
পরাজয় যদি হয় সভার বিচারে । 
করিবে জীবন দণ্ড কাটিয়। তাহারে ॥ 
এই কথা রাজ্যময় করিলে প্রকাশ । 
রাজা রাজপুত্রগণ পাইবেক ত্রাস ॥ 
প্রাণ ভয়ে কেহ নাহি যাচিবে আসিয়া । 

পুরুষ অধম অতি না করিব বিয়। ॥ 
রাজা বলে ভাল বটে শুনি এই পণ। 
কিন্ত যদি অর্থ তার করে কোন জন ॥ 
তাহাতে না করি ভয় কহিল কুমারী। 
হারাই অথব! হারি সে দায় আমারি ॥ 
করিব এমন প্রশ্ন না আলিবে ধ্যানে। 
ভাবিয়1 না পাবে অর্থ অতি জ্ঞানবানে॥ 
শুনিয়1 কন্যার কথা মনে ভাবে রায় । 

বিবাহ করিবে হেন নহে অভিপ্রায় ॥ 
করি যদি এই পণ দেশেতে প্রচার। 
প্রেমিকে পাইবে ভয় ক্ষাতিকি আমার॥ 
শুনিয়] প্রতিজ্ঞা কথ1 সবে পলাইবে। 
প্রাণের নন্দিনী মোর পরাণ পাইবে ॥ 
এতেক চিন্তিয়! রাজা কহিছে বচন । 
সত্য করিলাম বাক্য হবেনা লঙ্ঘন ॥ 

সত্য শুনি হৃষ্টমতি ভূপতির বাল]। 
পীড়াশান্তি হলে! ক্রনে ঘুচে গেল ভ্বালা॥ 
এ দিকে বিয়ার পণ প্রচার হইল। 

তবু কত নৃপস্থৃত আসিতে লাগিল ॥ 
জগতে বিখ্যাত কন্যা হেন ৰপবতী। . 
সবে অভিলাষ করে হবে তার পতি ॥ 
পড়িয়া প্রেমের ফাঁদে জান হত হয়। 

আপনার বুদ্ধি খাট কেহ নাহি কয় ॥ 
আসে কত রাজপুত্র জিনিব বলিয়া । 
হারাইল প্রাণ সবে বিচারে হারিয়া ॥ 
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স্বত্যু দেখি মনে২ ভাঁরে নরস্বামী। 
হায় হেন সত্য কেন করেছিল আমি ॥ 
মরিছে সত্যের লাগি রাজপুত্র কত। 
রাজ্য মধ্যে অমঙ্গল হয় অবিরত ॥ 
প্রাণপণে কত চেষ্টা করেন রাজন । 
শোণিতের ধারা য়াহে হয় নিবারণ ॥ 
নাহি মানে পণ যারা প্রাণে নাহি ভয়। 

বুঝাইয়1 তাঁহাদের রাজ! কত কয় ॥ 
নিতীস্ত না শুনে যদি করে কত ছুঃখ। 
অবোধ যুবকগণ প্রবোধে বিমুখ ॥ 
সরল স্বভাব রাজ। দেখে ছুঃখ পায়। 
বাঘিনী নন্দিনী ততো স্থখ ভাবে ভায় ॥ 
যত রাজপুত্র মরে আসি তার আশে । 
দাঁপিনী শোণিতে তুষ্া স্খার্ণবে ভালে ॥ 
যদিও স্থুপাত্র হয় আর জ্ঞানবান। 
মদে মত্ত নৃপাঙ্গনা করে তুচ্ছ জ্ঞান। 
বলে সখি মোরে চায় একি অহঙ্কার । 

মরিলে কহিত ভাল শাস্তি হলে। তাঁর ॥ 
তথাপি না হয় ক্ষান্ত আনে পোড়ালোক। 
বিধির কি বিড়ম্বন] শুনে হয় শোক ॥ 
কিছু দিন হলো! এক রাজার নন্দন । 
স্থখ আশে আসি শেষে হারায় জীবন ॥ 
আনিয়াছে আর এক রাজার কুমার | 
আজি রজনীতে তার হইবে সংহার ॥ 
এতেক শুনিয়। বাণী যুররাজ কয়। 
তোমার বচনে মনে প্রত্যয় না হয় ॥ 
এমন কে মুঢ় আছে ধরণী ভিতরে । 
কেনা জানে অগ্রোমাতা সর্পাঘাতে মরে॥ 
কে হেন অজ্ঞান হবে রাজার নন্দন । 
জানিয়। শুনিয়! বিষ করিবে ভক্ষণ ॥ 
শুনিয়। বিয়ার পণ এমন কঠিন । 
কেবল আমিয়। হবে কালের অধীন ॥ 
এআর বিচিত্র কথ! কহিলে কেমন। 
চিত্রিতে না পারে ৰপ চিত্রকরগণ ॥ 
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বরঞ্চ সম্ভব হয় বাড়াতে তাহারে । 

চিত্রকর লিখিয়াছে শক্তি অনুসারে ॥ 
তা নহিলে কেন হেন প্রমাদ"ঘটিবে। 
কহ যত বুঝি তত ৰূপ না হুইবে ॥ 
বৃদ্ধা বলে কিবা তৃমি বল মহাশয়। 
বূপের মাধুরী তার কহিবাঁর নয় ॥ 
সাক্ষাং করিতে গিয়া? নন্দিনীর সনে । 
হেরিয়াছি তারে আমি আপন নয়নে ॥ 
ভাবক যদ্যপি হয়-অতি জ্ঞানবান। 
ভাবিয়1 কামিনী এক করয়ে নিন্মাণ ॥ 
যথা যোগ্য দ্রব্য দিয়] সাজায় তাহারে 
ভাবভঙ্গি দেয় ভায় সাধ্যে যত পারে ॥ 
তথাপি তাহার তুল্য না হইবে ৰূপা। 
রাজকন্যা স্থলাবণ্যা অতি অপৰপ ॥ 
শুনিয়। বৃদ্ধার কথা নৃপতি তনয় । 
ভাঁবে বুঝি বুড়ী সব বাঁড়াইয়? কয় ॥ 
যাঁ হউক শুনে মনে হইল আহ্লাদ । 
জিজ্ঞাসিল পুনরায় তাহার সন্বাদ ॥ 
কিবপ কন্যার প্রশ্ন শুনি বিবরণ । 
পারেন] উত্তর দিতে বল কি কারণ ॥ 
ঘোর অর্থ নাহি হবে করি অনুমান । 
এসেছিল যার] বুঝি নহে জ্ঞানবান ॥ 
বৃদ্ধা বলে কিবা বল আর না বলিবে। 
কন্যার প্রস্তাব অতি কঠিন জানিবে ॥ 
হেয়ালি ন। হয়.হেন কটু অর্থযার। 
বুদ্ধির অগম্য তাহা বলে সাধ্য কার ॥ 
এই কপ নানা কথ একত্র বসিয়]। 
হেন কালে এলে! শিশু বাজার করিয়া ॥ 
বিবিধ হুখাদ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিল। 
ভোজনের আয়োজন তখনি হইল ॥ . 
স্কুধা তৃষ্ণ। অতিশয় রাজপুত্র খায়। 
খ।ইতেং রৰি অস্ত গিরি যায় ॥ 
সন্ধ্যাকাঁলে বাজে ঘণ্টা ঘলং ঢোল । 
কালফ জিজ্ঞীপ1 করে কেন উঠে গোল ॥ 
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বৃদ্ধা! বলে গুখনি কাটিবে কোন জনে । 
হইতেছে বাদ্যোদাম তাহার কারণে ॥ 
বলির়াছি আগে আমি এই সে কুমার। 
প্রশ্পে হারিক়্াছে তাই করিবে সংহার ॥ 
দিবসেতে মরে দোষী দেশের বিচার । 
একপ হইলে হয় অন্যথা তাহার ॥ 
কন্যা জন্য মরে লোক রাজা শোক পায়। 

ভাঙ্করে তাদের স্ৃত্যু দুকাইতে চায় ॥ 
শুনামাত্র এই কথ! কণলক উঠিল । 
তামাঁস। দেখিব বলি পথেতে চলিল্ ॥ 
শত২ং লোক যাঁয় দেখিতে কৌতুক ৷ 
সেই সঙ্গে উপনীত পুরীর সম্মুখ ॥ 
নিকটে হেরিল এক বিস্তারিত মাঠ। 
তাহে রহিয়াছে উচ্চ কাষ্ঠময় ঠাট ॥ 
অগ্র নিমু বাউ ডালে ঢাকিয়াছে ভালো । 
জ্বলিছে দীপক তাহে হইয়াছে আলো।॥ 
বধমঞ্চ নিশ্মিরাছে তাহাঁর নিকটে । 
সাদ সাঁটীনেতে তোড়া স্থশৌভন বটে ॥ 
আ'গু পাঁছু চারিদিকে পড়িয়:ছে ডেরা। 
তাহার উপর নিমু শুভ বাসে ঘেরা ॥ 
দ্বিসহআ্জ রাজ সেন। আছে সারি দিয় । 
অস্তর করিছে লোক অনি দেখা ইযা ॥ 
মনোযোগে যুবরাজ দেখে এই সব। 
হেনকালে আচন্বিত্উঠে ঘণ্টা রব ॥ 
তখনি পুরীর দ্বার কিন্কুর খুলিল। 
দ্বাবিংশতি রাঁজ সভ্য বাহির হইল॥ 
পরিধান জাম] জোড়] শ্বেতপাট বাস । 
সারি দিয়া দাঁড়।ইল মসানের পাশ ॥ 
বধমঞ্চ তিনবার করি প্রদক্ষিণ। 

তাশ্বতে বিল সব উকীল কুলীন ॥ 
কাটিতে রাজার পুতে আনে তার পর। 
পাছুং জলাদ কুলীনে ধরি কর ॥ 
সর্ধাঙ্গ ভূষিত তার ফুল ঝাঁউপাতে। 
সবুজ বরণ বস্ত্র আচ্ছাদিত মাতে ॥ 

পরম সুন্দর যুবা রাজার তনয় । 
অষ্টাদশ বর্ষ বয় হয় কিনা হয়॥ 
মঞ্চের উপরে তারে,কাটিতে তুলিল। 
ঢাঁক ঢোল ঘণ্টা ক্ষান্ত তখনি হইল ॥ 
জনেক উকীল উঠি কহে স্ুভাষায়। 
সত্য কহ রাজপুত্র জিজ্ঞাসি তোমায় ॥ 
আইলে যখন কন্যা লইতে রাজার । 
শুনেছিলে দারুণ প্রতিজ্ঞ আছে তার ॥ 
আরো তুমি সত্য করি বলহ এখন। 
নিষেধ করিল কিনা! তোমাকে রাজন ॥ 
কুলীনের কথ] শুনি রাজপুত্র কয় । 
যাবলিলে সৰ সত্য মিথ্যা কিছু নয় ॥ 
কুলীন কহিল তবে শুনহে কুমার। 
আপনর দোষে মৃত্যু হইল তোমার ॥ 
মরণের দোষী নহে রাজা রাজকন্যে। 
কাহার না হবে পাপ তব বধ জন্যে ॥ 

রাজপুত্র বলে দোষ নাহিক কাহার । 
আপনার দোষে মৃত্যু হইল আমার ॥ 
এখন মিনতি এই বিধাতার কাছে। 
মোর জন্য কেহ দোষী নাহি হয় পাছে॥ 
সমাগত হইল যদি এই সব কথা । 
এক কোপে জল্লাদ কাটিল তার মাথা ॥ 
পুনরায় ঢাঁক ঢোল বাজিয়। উঠিল। 
দ্বাদশ কুলীন আসি শবকে তুলিল ॥ 
গজ দন্ত সিন্ছকেতে রাখি তার পর । 
ছয় জনে লয়ে যাঁয় যথায় কবর ॥ 

লইয়া চলিল শব, দেখিয়া পথিক সব 
ঘরে যায় ছুঃখিত অন্তরে | 

কেহ রাজ কুচ্ছ গায়,কেহ বলে রাজ্য যায় 
যুবরাজ রহিল প্রান্তরে ॥ 

ভাবিতেছে মনে মন, হেনকালে একজন 

যায় তথ। কান্দিয়া২ | 
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বিষন্ন বদন তার, ভাবিতেছে অনিবার, 
ছাড়ে শ্বাস থাকিয়া ॥ 

শোকে তন্স জরং, নেত্র ধারা ঝরং 
কুমারের হর্বেকোন জন । 

সে তদন্ত জীনিবারে'রাজপুত্র ডাকি তারে 
মিষ্টভাষে জিজ্ঞাসে তখন ॥ 

শুনং ওহে ভাই,জিজ্ঞাসি তোমাঁকে তাই 
সত্য করি আমারে কহিবে। 

মৌর মনে লয় এই, মরিল কুমার যেই 
বুঝিতার বান্ধব হইৰে ॥ 

সেজনকা ন্দিয়াবলে ভা সেআরে।অশ্রুজলে 

আমি তার বান্ধব কেমন । 
শাহার'রক্ষক হয়ে, বাল্যকালাবধি লয়ে 

করিয়াছি লালন পালন ॥ 
সমর্থন্দ অধিপতি, তনয়ের এই গতি 

হায়ং কেমনে শুনিবে | 

কে হেন সাঁধিবে বাদ, লয়ে এই কুসন্বাদ 
স্থখসাঁদ সব ঘুচাইবে ॥ 

তৈমুর তনয় কন, কহ শুনি বিবরণ 
প্রেমাসক্ত হইল কেমনে। 

কেনাম শুনালেআনি,গলেদিলপ্রেমক সি 
পাঠাইল শমন ভবনে ॥ 

বিনয়ে রক্ষক কয়, শুন বলি মহাশয়, 
সুখে ছিল র।জার কুমার । 

নানাগুণে গুণবান, সকলের মান্যমান, 
ভাবি কালে রাজত্ব তাহার ॥ 

দিবসে বন্ধুর সঙ্গে, মৃগয়া করিত রঙ্গে 
যামিনী যাইত কতে। সুখে । 

লইয়৷ কামিনী কত, রঙ্গ ভঙ্গ অবিরত 
গান বাদ্য শুনিত কৌতুকে ॥ 

এইবপ স্থথে ছিল, বিধিতাহে বিড়ম্বিল, 

' কাল হলে আমি চিত্রকর । 
আনিল অনেক ছবি,কিকব তাহার ছবি, 

চিত্রে চিত্ত হরিল সত্বর ॥ 

দেখি তুষ্ট যুবরায়, প্রশংসিয়2 বলে তায়, 
আহা মরি ছবি মনোহর । 

চিত্রকর বলে পাছে,আর ভাল চিত্রআছে, 
মহারাঁজে করিব গোর ॥ 

অবিলম্বে চিত্রকর," আনি দিল শীস্ত্র তর, 
চীনরাজ কুমারীর চিত্র। 

বলিল কি কব আর, শতগুণে খাট তার, 
এই চিত্র দেখিতে বিচিত্র ॥ 

শিহরিয়। যুব রায়» বলে হায় প্রাণ যায়, 
হেনবপহেরে সাধ্য কার। 

ভূমগডলে হেন নারী, প্রত্যয় করিতে নারি, 
বলি হাঁরি মাধুরি তাহার ॥ 

মোর মনে নাহি লয়ঃ কেমনে প্রত্যয় হয়, 
বাঁড়াইয়। লিখিয়াছ তারে। 

চিত্রকর বলে হায়,বাঁড়াইয়! লিখ] তায়, 
ত্রিভূবনে নাহি কেহ পারে ॥ 

আমি কিব1 চিত্রকর, বিধি যদি ধরে শর, 
চিত্র তার হয় কিন হয়। 

কি কব সে বপ ছবি,লজ্জীয় পলায় রবি, 
চঞ্চল? চঞ্চল লাগি নয় ॥ 

এত শুনি যুবরায়, জালে বদ্ধ কোথাযায়, 
কাল চিত্র কিনিল তখন। 

একদিন সংগোপনে,আমারে লইয়। সনে, 
চীন রাজ্যে করিল গমন ॥ 

পথ মাঝে এই কথা, যাইয়। রাজার তথা, 
যুদ্ধে যাৰ হয়ে সেনাপতি । 

বিজয় করিয়া! রণ, তুষিয়! রাজার মন, 
কুমারীর হব শেষে পতি ॥ 

উত্তরিয়চীনদেশে,প্রতিজ্ঞ। শুনিয়া শেষে, 
তবু নহে সেভাবে অভাব। 

বলেবুদ্ধে হীন নহি, প্রশ্মের উত্তর কহি, 
কন্যায় লইয়] দেশে যাব ॥ 

এত বলি যুবরায়, রাজার সভায় যায়, 
বিশেষ কহিব কিবা আর। ৃ 
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রাজারবাঘিনীকন্যেতাহারপ্রেমেরজন্যে 
গ্রাণ গিয়া] দিল আপনার ॥ 

মত্যুকালে চিত্রদিয়া,কহে মোরে বুঝাইয় 
জনকে কহিবে এসম্বাদ। 

দেখা ইবে চিত্র খানি,তাঁর গুণমনে মানি, 
' মোর না লইৰে অপরাধ ॥ 

যারে যার ইচ্ছ! হয়, কান্দিয়! রক্ষক কয়, 
আমি নাহি যাইতে পারিব। 

ছাড়ি সমর্থন্দ দেশ,বিদেশে যাইব শেষ, 
যুবরাজে ম্মরণ করিব ॥ 

শুনিলে চিত্রের কথা,এবে দেখ চিত্র হেথা, 
যাহে রাজকুমার মরিল | 

এতবলি দিয়) টাঁন,বারি করি চিত্র খান, 
ক্রোধে ভূমিতলে ফেলি দ্রিল | 

দেখ দেখ কালসাপ,চক্ষে হেরি এই পাপ, 
কুমারের অনর্থ ঘটিল। 

ভাবিলে উলে ছুঃখ, এই রাক্ষসীর মুখ, 
মোর চক্ষে কেন না দেখিল ॥ 

কালসর্প সর্ধনাশি, যেন তার অভিলাষ, 
কেহ আর না হয় কখন। 

তার নাম শুনি যেন, বিষধর করে জ্ঞান, 
যত আছে রাজার নন্দন ॥ 

রক্ষক একথ1 বলি ত্বুরা করি যায় । 
ক্রোধে রাজপুরী পানে ফিরে নাহি চায়। 
ভূমি হতে কৌটা তুলি রাঁ্ীর নন্দন ' 
চলিলেন ধারে ধারে বৃদ্ধার সদন ॥ 
কিব। ছুরদৃষ্ই পথ আধারে হারিয়া। 
পড়িল বাহির দেশে নগর ছাড়িয়া ॥ 
কাতর হইয়। মনে ভাবিছে তখন | 
প্রভাত হইবে চিত্র দেখিব কখন ॥ 
বিভাবরী অবশেষ অরুণ উদয় । 
খুলিল চিত্রের কৌটা] রাজার তনয় । 

করেতে করিয়া ছবি ভাবে মনে মন। 
কি কর কাঁলফ কালে ডাক কি কারণ ॥. 
সাবধান দেখ নাহি হও ভ্রান্ত মতি। 
দেখিলে শুনিলে সব দেখাৰ ছুর্গতি । 
ভুজঙ্গে ঘাঁটায়ে কেন ঘটাইবে পাঁপ। 
দৃষ্টি আশ1 দুর কর দৃষ্টি কাল সাপ ॥ 
পুনঃ কহে রাজপুত্র কেন পাই ভয়। 
মিছণ যুক্তি করা মনে কোন যুক্তি হয় ॥ 
যদ্যপি এপ্রেম মোরে ঘটিবার হয় । 
লিখা আছে ললাঁটেতে খণ্ডিবার নয় ॥ 
রঙ্গের চিত্রিত ছবি দেখিয়া! যে টলে। 
তার সম ক্ষীণবুদ্ধি নাহি ভূমগডলে ॥ 
দেখিতে এমন চিত্র কিছু চিন্তা নাই। 
বরঞ্চ নিন্দিব কপ যদি দোষ পাই ॥ 
জানিবে রাজার কন্যা আছে এক জন। 

বপ হেরি বিচলিত নহে তার মন ॥ 
এ সব প্রতিজ্ঞা কিন্ত হইল বিফল । 
চিত্র হেরি চিত্ত তার হইল বিকল ॥ 
চক্দ্রমুখ হেরি স্থুখ উথলিল তার । 
হাৰ ভাঁব হেরি ভাঁব হইল সঞ্চার ॥ 
কিবা নয়নের ভক্তি চন্দ্রাস্ত মণ্ডল । 

হ্াামল জলদ যেন কুঞ্চিত কুস্তল ॥ 
কিবা সে অপূর্ব দ্ুষ্টি মদনের ফীসি। 
কিবা কক্ষ কিবা বক্ষ মুখে মৃছ্হাসি ॥ 
এই ৰপ অপৰপ করি দরশন। 
পশিল হৃদয়ে আনি প্রেম শরাসন ॥ 

মুগ্ধ গ্রাঁয় যুবরায় করে হায় হায়। 
একি দেখি অর্ধনীশ বুকি প্রাণ যায় ॥ 
হায় বিধি চিত্র যেই নেত্রেতে হেরিবে। 
সেই কি সেনিষ্ট,রার পিরীতে পড়িবে ॥ 
এখনি মরিল সেই রাজার কুমার । 
তার দশ বুঝি শেষ ঘটিবে আমার ॥ 
আঁগেভাবি লোকে কেন ভয় নাহি পায়। 
দেখিলে কি মরিবার সব ভয় যার ॥ 
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প্রেমানলে প্রাণ জ্বলে মরণ নিশ্চিত । 
শথাপি না ভয় হয় একি বিপরীত 
এতবলি চিত্র হাতে কহে মুছ্বাঁণী। 
শুনং রাজকন্য1 ভূবনমোহিনী ॥ 
এমন কঠিনা তুমি পাষাণ হৃদয় । 
তথ।পি পাইব চেষ্টা করিতে বিজয় 1 
যদি তাক প্রাণ যায় তবু শোক নাই। 
না পাই তোমাকে পাছে মনে ভাবি তাই 
এতেক কহিয়1 তবে তৈমুর নন্দন । 
অন্বেষণ করি যায় বৃদ্ধার সদন ॥ 
রাঁজপুত্রে হেরি বুড়ী হরিষ অন্তর। 
এসে! বাপু বাছ। বলি করে সমাদর ॥ 
প্রাণ স্থির হলে! এবে তোমাকে দেখিয়া 
এতেক বিলম্ব বল কিসের লাখিয় ॥ 
কুমার উত্তর করে শুনহ জননী । 
ভুলিয়াছিলাঁম কল্য এই যে শরণি ॥ 
এতবলি বিস্তারিয়! কহে বিবরণ 
রক্ষকের সঙ্গে পথে যে সব কথন ॥ 
চিত্র দেখাইয়। পরে জিজ্ঞাসে কুমার । 
দেখ দেখি এই চিত্র তুল্য কি তাহার ॥ 
এচিত্র নিন্দিয়া ৰপ আর কি হইবে। 
অনুমানি ইহ হতে অধিক নহিবে॥ 
চিত্র হেরি কহে বুড়ী কপাল আমার। 
সহস্র গুণেতে আরে! সৌন্দর্য্য তাহার ॥ 
লৌচনে দেখিতে যদি কহিতে বচনে। 
সেকপ আঁকিতে কেহ নাহিক ভুবনে ॥ 
রাজপুত্র বলে পুর্ণ হইল মানস। 
বাঁড়িল তোমার বাক্যে দ্বিগুণ সাহস ॥ 
কি কাধ এখানে আর বিলম্বে কি ফল। 
দেখি গিয়া হয় যদি বাঁসনা সফল ॥ 
একিং বুড়ী বলে একি কথা শুনি । 
কিতসর মানস কোথা যাইবে বাছুনি ॥ 
শন মাতা রাজপুত্র কহিছে সত্তর ৷ 
যাব আমি দিতে আজি প্রণ্নের উত্তর ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

চীন দেশে আঁদ1 মোর এই আশাকরি । 
থাকিব এখানে করি রাজার চাকরি ॥ 

তাহাতে জামাতা তাঁর হতে যদি পারি। 
কিব। প্রয়োজন বল হয়ে কর্মাকারী ॥ 
এতেক শুনিয়। বুড়ী করয়ে ক্রন্দন । 
দোহাই এমন পণ ত্যজহ নন্দন ॥ 
রাঙ্গার সভায় বাপু. কি হেতু যাইবে । 
বিদেশে বিপাকে. কেন প্রাণ হারাইবে ॥ 
এত লোক মরিছে যাহার লাগি আপি। 

ঘণ। না করিয়? কেন তাঁর অভিলাষি ॥ 
ভাবিয়। দেখহ মনে স্ৃৃত্যু হয় যদি । 
জনক জনশী শোক পাবে কি অবধি ॥ 
দুংখার্ণবে দুই জনে কেন ভাসাইবে | 
রাখ বাছা? মোর কথ! তথা না যাইবে ॥ 
রাজপুত্র বলে আমি এই ভিক্ষা] চাই । 
ও কথ বলিয়া! আর ছুঃখ তুলে নাই ॥ 
সত্য বটে মাতা পিতা পাবে কত হুঃখ। 
কি করিব ভালে যদি নাহি থাকে সুখ ॥ 
আমার প্রতিজ্ঞা নাহি হইবে লঙ্ঘন। 
রৃথ1 আর কেন তুমি করিছ বারণ ॥ 
এই বপ কথা দি কালফ কহিল । 
বৃদ্ধার মনের ছুঃখ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 
কান্দিয়। প্রবীণ। কয় প্রতিজ্ঞা কেমন। 
প্রবোধ অবোধ প্রায় না কর শ্রবণ ॥ 
হায় কেন এসেছিলে আমার বাসেতে। 

অভাগী মৃত্যুর ভাগী হইল শেষেতে। 
কেন কহিলাম রাজকন্যার সন্বাদ। 

আগুণ উঠিয়1 তায় ঘটিল প্রমাদ ॥ 
রাজপুত্র বলে কেন ভাবিছ জননী । 
কিসের লাগিয়! দোষী হইবে আপনি ॥ 
তোম। হতে প্রেম বল কেমনে ঘটিল। 
কপালেতে লিখা ছিল তাইত হইল ॥ 
ভাল বল দেখি কিসে জানিয়াছ তুমি । 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না আমি । 



মনে হেন নাহি কর বিদ্যা! মোর নাই। 
দেখ দেখি হই আমি রাজার জামাই ॥ 
ইন] বলি স্বর্ণ থলি বাঁহির করিল। 
বৃদ্ধার হস্তেতে দিয় কহিতে লাগিল ॥ 
শন মাত ভদ্রাভদ্র আছয়ে নিশ্চয় । 

লহ কিছু ধন আমি দিতেছি তোমায় ॥ 
রহিল যে অম্থ তীয় বেচিয়া লইবে | 
মরিলে ধনেতে শোক অবশ্থ যাইবে ॥ 
যদি রাজকন্য1 পাঁই ধনেতে কি ফল। 
মরিলে দঙ্গেতে মোর যাবেন। সম্বল ॥ 
স্বর্ণ থলি নিয়। বুড়ী রাঁজপুত্রে কয় । 
স্কটিকের গুণ বাছা] কাঁচেতে কি হয় ॥ 
ধনেতে মনের শোক কখন কি যায়। 
স্বর্ণ লোভে পাঁশরিতেপারি কি তোমায় ॥ 
এ ধন এখনি নিয়"পুণ্য করাইব। 
দীন হীন রোগী ছুঃখী দরিদ্রেরে দিব ॥ 
আরে। দিব ধাম্মিকেরে যজন)। করিতে । 

কিরাতে ভোমারে এই কুপথ হইতে ॥ " 
কিন্ত এককথ রাখ মোর মাঁথ। খাবে । 
রাজার সভার তুমি আজি নাহি যাবে ॥ 
কাল বহছ কাল নয় থাক স্থির হয়ে । 
আজি আমি পুজি পীরে সাধুজন লয়ে ॥ 
ভাল বাসি তোরে বাছ' প্রাণের সমাঁন। 
অনুরোধ রাখ চাই এই ভিক্ষা দান ॥ 
তোরে হারাইলে প্রাণে বাঁচি না আর। 
তোমা বিনে এজীবনে কি কায আমার ॥ 
ফলে কি সুন্দর ৰপ রাজপুত্র ধরে । 
যে হেরে তাহার মন কটাক্ষেতে হরে ॥ 
কিবা সুমধুর স্বর সহাম্তয বদন । 
এক বাঁর হেরে যেই ভুলে না কখন ॥ 
দেখিয়। বৃদ্ধার. ছঃখ দয়1 উপজিল্ ৷ 
মধুর বচনে তারে কহিতে লাগিল ॥ 
তোমার বচন আর না।পারি ঠেলিতে | 
ভাল আজি নাহি যাব রাজার পুরীতে॥ 

৯১২ 

যত পার কর ভুমি পীরের বন । 
প্রতিজ্ঞ নাড়িতে পীর নারিবে কখন ॥ 
স্থিরমতি যুবরাজ রহিলেন ঘরে । 
বাহির হইয়। বুড়ী দান ধ্যান করে। 
দীন দুঃখী ছিল যত তাইত খানায় । 
কিছু কিছু করে দান প্রত্যেক জনায় ॥ 
করিল ধার্মিকগণে আরো কত দান। 
করাইল মীন মৃগী পক্ষী বলিদান। 
দৈত্যের করিল পুজ]1 দেবালয়ে গিয়] | 

তগু,ল মটর আনি ননবেদ্য করিয়ণ ॥ 
জপ যাগ দানধ্যান বিস্তর করিল। 
ধর্ম কর্ম হলে! ত্য ফল না দর্শিল ॥ 
পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়। যুবরায় । 
বৃদ্ধার নিকটে আনি লইল বিদায় ॥ 
শোকেতে কাতরা বুড়ী পড়ে ধরাতলে 
রাজপুরে যুবরাজ যায় কুতৃহলে ॥ 
মন্দ মন্দ সুগন্ধ বহিছে কিবা গায়। 

জিনি ইন্ছ বদনেন্ছু আরো! শোভা পায়॥ 
বাজপুরে আমি দ্বারে দেখিল বারণ । 
বারণ বারণ লাগি নাহিক বারণ ॥ 

কত শত সেনা তথ! শমন দোসর । 
আটক ন1 করে কারে ফটক ভিতর ॥ 
যুবরাজে সম্ভাষিয়া কহে জমাদার। 
কে তুমি কোথায় যাবে কহ সমাচার ॥ 
কালফ কহিল পরে শুন সেনীপতি । 
রাজার নন্দন আমি বিদেশে বসতি ॥ 
শুনিয়াছি রাজকন্য। করিয়াছে পণ । 
বিচারে জিনিলে পতি হবে সেই জন ॥ 
আনিয়াছি এই দেশে কন্যার আশয়। 
বিচার করিব আমি প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় ॥ 
সেনাপতি চমকিত শুনি এই কথা?। 
বলে কি এসেছ হেথা কাটাইতে মাথা । 
ভাল চাও ফিরে যাও রাজার নন্দন । 
বিদেশে বিপাকে কেন হারাঁষে জীবন ॥ 



১২. পারস/ ইতিহাস | 

শুনিয়1 উত্তর করে রাজপুক্র হাসি । জাঁন না আসিয়1 কত রাজার নন্দন । 
ফিরে যাব বলি ভাই হেথ। নাহি আঙনি॥। বিচারে হারিয়া তারা হয়েছে নিধন ॥ 
তোমার মন্ত্রণা হেতু শত নমস্কার । দেখিয়া থাকিলে কালি চক্ষে আপনার । 
রাজ।র সভায় যাব ছাড়ি দেও দ্বার ॥ মরিয়াছে সমর্থন্দ রাজার কুমার ॥ 
যাও তবে মর গিয়। সেনাপতি কহে । শুনেছি অনলে জল করয়ে শীতল । 
আমার কথায় যদি হিত বোধ নহে ॥ কিন্ত এ কেমন জল বাড়ায় অনল ॥ 
ইহা বলি জমাদার দ্বার ছাঁড়ি দিল। অসম্ভব কথ হাঁয় একি চমতকার । 
রাজপুজ্র কুতৃহলে সভায় চলিল ॥ এক মরে আর আসে ভয় নাহি কার ॥ 
লৌহময় সিংহাসন ভুজঙ্গ আকার । হায় হায় সকলে কি হারায়েছে জান। 
চমতকার চক্দ্রাতপ শিরে শোঁভে তাঁর ॥। শমনে নাহিক ভয় দিতে চায় প্রাণ ॥ 

হীরা মণি নানা স্থানে স্থশৌভিত অতি। ভাবিয়! দেখহ ভাল রাজার নন্দন। 
বিরাজিছে মধ্যে তার চীন অধিপতি ॥ শোণিত করিবে কেন ব্যয় অকারণ ॥ 
বিচিত্র বসন পরি বসিয়াছে ভূপ। তোমারে হেরিয় দয়] হয়েছে কেমন । 
ঝুলিয়। পড়েছে দাড়ি অতি অপৰূপ॥ বুঝাই তোমারে তাই করিয়? যতন । 
উজীর নাজীর সব হাজির সভায় । শুনিয়] কালক কহে করিয়া বিনয় । 
গণন। নাহিক লোক কত আঁসেযাঁয়॥। পরম সৌভাগ্য তাই তুমি দয়াময় ॥ 

এই ৰূপে বসি রাজ করিছে বিচার ।  স্ুপ্রতুল হবে শীস্্র কি লাগি ব্যাকুল । 
হেন কালে উপনীত তৈমুর কুমার ॥ ভয় কিভূপতি বিধি মিলাইবে কুল ॥ 
পরম স্থন্দর ৰপ বসন উত্তম । কত শত মরে লোক কন্যার কাঁরণ। 
দেখে রাজী ভাবে এত নহেক অধম ॥ অচিরায় আমি তার করিব বারণ ॥ 
ত্বরায় পণ্ডিত দিয় জানিতে পাঠায় । বিধাতা প্রসন্ন মোরে পাঁইৰ কন্যায়। 
কি লাগিয়া আগমন হয়েছে সভায় ॥  ঘুচিবে যতন! সব হবে না অন্যায় ॥ 
কাঁলফে জিজ্ঞাসে আসি পণ্ডিত তখনি । কহ কি লাগিয়। আমি বিচারে হারিব | 
কহ শুনি পরিচয় কে বট আপনি ॥ কেমনে জানিলে আমি নিশ্চয় মরিব ॥ 
কোন প্রয়োজনে হেথ1 হলে! আগমন। অপরে মরিল যদি না বুঝিয়1 উক্তি । 

কালফ কহিল আমি রাজার নন্দন ॥ আমি কি মরিব তীয় করিয়াছ যুক্তি ॥ 
রাজার নিকটে গিয়। কহ সমাচার । অন্যের মরণে বল কেন পলাইব। 
জামাতা হইব তার বাঁদসা আমার ॥ পরম সৌভাগ্য তব জামাতা হইৰ ॥ 
শুন! মাত্র এই কথা কম্পিত ভূপাল। রাজা বলে হায় হায় রাজার কুমার । 
বদন বিবর্ণ ষেন উপস্থিত কাঁল ॥ জীবনে কি এত ভার হয়েছে তোমার ॥ 
সভা] সাঙ্গ অবিলম্বে করিয়] রাজন । তোম্] সম দবে এসে আঁশ করে ছিল। 
কালফের কাছে যান ত্যজি সিংহাসন ॥ প্রেম হেতু ভ্রমে ক্রমে প্রাণ হারাইল। 
মিষ্ট ভাষে কহে তারে অতি সাবধানে । তোমার তেমনি বুদ্ধি হতেছে প্রকাশ । 
নিদারুণ পণ তুমি শুন নাই কাণে। মানব ঘাঁতিনী মনে কর না বিশ্বাস ॥ 



পারষ/ ইতিহাস ! 

অদ্ধ দণ্ড কাল মাত্র পাইবে ভাবিতে। 
তাহারি মধ্যেতে হবে উত্তর করিতে ॥ 
তাহে যদ্দি অর্থ শুদ্ধ বিচার ন। হয়। 
জীবন তাহাতে তব যাইবে নিশ্চয় ॥ 

পর দিন রাত্রি যৌগে মশানে কাঁটিবে। 

কেন এপাপের ভাগী আমাকে করিরে ॥ 
দেবের দৌহাই ৰাপু রাখহ বচন। 
বাসায় এক্ষণে তুমি করহ গমন ॥ 
বিজ্ঞ বিচক্ষণ স্থানে পরামর্শ লও । 
যাহ হয় পুনরায় কল্য আসি কও॥ 

এত বলি নরপতি প্রস্থান করিল । 
কালি যেন কাল প্রায় কালফে লাগিল ॥ 
চিন্তিত হইয়1 ঘরে চলিল কুমার । 
বৃদ্ধার নিকট সব কহিল বিস্তার ॥ 
সান্ত্বনা করিয়। বুড়ী বুঝায় তখন। 
আকিঞ্চন বৃথা! যেন অরণ্যে রোদন ॥ 
কি করে বচনে তাঁর মন যার বাধা । 

বধিরের প্রায় শুনে যত কয় বাধা ॥ 
₹ক্ষেপে শুনহ বলি রজনী প্রভাতে । 

উপনীত যুবরাজ রাজার সভাতে ॥ 

হাসিয়1 জিজ্ঞাসে ভূপ কহ সমাচার । 
এখন কি কপ বল প্রতিজ্ঞ তোমার ॥ 
যুবরাজ যোঁড় করে কহে পুনরায় । 
তাবিয়। বলেছি যাহ৷ ফিরে কি কথায় ॥ 
যায় ষায় যাবে প্রাণ মরণ মঙ্গল । 
বিধি যদি দেয় নিধি মানস সফল ॥ 
শুনিয়। খেদেতে বাস ছিড়ে নৃপৰর । 
উপাড়ে দাড়ির কেশ বুকে হানে কর ॥ 
হায় কি দুর্ভ।গ্য মোর কহে নরস্বামী। 
প্সেছু চক্ষে তোরে বাপু দেখিয়াছি আমি 
আর ২ রাজপুক্র যতেক আইল |, 
কাহাকে দেখিয়। এত স্দ্েহ না হইল ॥ 
আলিঙ্কন করি ভ্ভুপ কহে পুনর্ধার। 
কেনছে আমাকে আর করিবে সংহগার ॥ 

তি 

১২১ 

যে অনিতে তব ম্তণ্ড হইবে ছেদন। 
মোর কাল ৰপ ধরি আসমিছে এখন ॥ 
ছাড় ২ অভিলাষ রাক্ষসী কন্যার । 
মন মত পাবে কত রাজকন্যা আর ॥ 

থাঁক যদি ইচ্ছা হয় আমার সভায়। 
পুজ্রের সমান স্বেহ করিব তোমায় ॥ 
পরম সুন্দরী নারী কত আনি দিব। 
যত্ব করি নিকটেতে সদত রাখিব ॥ 
রাজ্যের দ্বিতীয় হয়ে স্বচ্ছন্দে থাকিবে । 
এমন কন্যার আঁশ কভু না করিরে ॥ 
এসব আশ্বামে আর্দ কালফের মন। 
দোহাই তোমার প্রভু কহে ততক্ষণ ॥ 
দোহাই নিষেধ মোরে না করিবে আর। 
যত ছুঃখ কহ তত স্থখ দেখি তার ॥ 
শুন শুন নিবেদন করি মহাশয় । 
আমি সে বিজয়ী নর হেন জ্ঞান হয় ॥ 
আমা হতে গর্ক খর্ধ হইবে তাহার । 
নিষেধ না কর রাজা শপথ তোমার ॥ 
সেই ধ্যান সেইজ্ঞান শুন মহারাজ | 
তুরন্দক্ত বিহনে জীবনে কোন কাম ॥ 
রাজা কহে বাপু তুমি বড়ই অশান্ত । 
আনিছ ক্কৃতাস্ত ডাকি মরিবে নিতাস্ত ॥ 
ধন্ম সাক্ষী তবে মোর নাহি অপরাধ । 
আপনি মরিবে তুমি হইয়াছে সাধ ॥ 
ইহ] বলি কহে রাজা ডাকি জমাদারে। 
স্বতন্ত্র আগারে নিয়! রাখহ কুমারে ॥ 
আজ্ঞামাত্রে আজ্ঞাকারী লইয়। চলিল । 
ছুই শত খোঁজ তান মেবায় রাখিল ॥ 
এই দ্দিকে চীনপতি চিন্তায় ব্যাকুল। 
উপায় না পায় দিসে হুইবে প্রভুল ॥ 
রাজ অধ্যাপক অতি খ্যাত গুণবান। 
ডাকাইয় তারে রাজ। কহে বিদ্যমান। 
শুন শুন ওহে ধীর করি নিবেদন । 
আসিয়াছে অদ্য এক রাজার নন্দন ॥ 



১২২, 

বিবাহ করিতে চাহে আমার কুমারী । 
কত কহিলাম তরু ফিরাতে না পারি ॥ 
বড় ছুঃখ হয় শেষে মরিবে বিপাকে | 
তুমি যদ্দি যুক্তি কিছু বুঝাও তাহাকে ॥ 
শুনিয় চলিল ধীর রাজপুত্র যথা । 
কথায় কথায় কত হলো শাস্ত্র কথ! ॥ 
পণ্ডিত প্রধান তবু জিনিতে নারিল। 

রাজার নিকটে আনি সম্বাদ কহিল ॥ 
শুন প্রভূ বিপর্য্যয় প্রতিজ্ঞা তাহার ! 
প্রাণ দিবে কিশ্বা নিবে নন্দিনী তোমার ॥ 
ভাহার গুণের কথ কি কব ভোমারে । 
বিদ্যার সাগর বুদ্ধে কে জিনিতে পারে॥ 
জ্ঞান হয় যদি কেহ প্রশ্ন অর্থ কয়। 
এই সে রাজারপুত্র কহিবে. নিশ্চয় ॥ 
রাজা বলে অধ্যাপক কি কথ কহিলে। 
আমার নিজীঁব দেহ সজীব করিলে ॥ 
তব বাক্য সত্য যেন করেন গোর্সীই। 
যেন যুবরাজ হয় আমার জামাই। 
আনন্দে ভূপতি তায় আজ্ঞা দান করে। 
চক্র নর্য্য দেবগণে পুজিবার তরে ॥ 
স্বস্তযয়নে কত লোক নিযুক্ত করিল । 
দেবালয়ে বলিদাঁন করিতে কহিল ॥ 

শশিকে শুকর বলি, হ্থুর্য্ে দিল ছাগ। 
বিধাতায় বৃষ দিয় করে মহাযাগ ॥ 

এই ৰূপ ধর্ম কর্ম দেবতা অঙ্চন। 
করাইল বিধি মতে মঙ্গলাচরণ ॥ 
বাদ পশ্চাৎ রাজ পাঠান কুমারে। 

কল্য প্রন্ম রাজকন্যা করিবে তোমারে ॥ 

কালফের ছিল বটে প্রতিজ্ঞা অটল। 
কিন্ত পোহাইল নিশি চিন্তায় কেবল ॥ 
ক্ষণেক ভরসণ করে আপন বিদ্যায় । 
মনকে প্রবৌধ দেয় পাইব কন্যায় ॥ 
ক্ষণেক হতাশাযুক্ত ক্ষণে হতজ্ঞান। 
হারিলে হারাব প্রাণ হবে অপমান ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

ক্ষণেক ম্মরণ করে বৃদ্ধ বাপ মায় । 
মরি যদি তাহাদের কি হবে উপায় ॥ 
এই কপ ভাবনায় নিশি পোহাইল। 
প্রভাতে নাগার। ঘন্ট1 বাঁজিতে লাগিল। 
দভারস্ত যুবরাজ অরি অনুভব । 

পীরের ম্মরণ করি করে কত স্তব ॥ 
ভকত বৎসল প্রভূ মহিম। অপার । 
কাতর কিন্করে কুপা করহু এবার ॥ 
ক্ষীণ আমি'ক্ষোভ পাঁই নাজানি উপায় । 
যাঁর কিম্বা] নাহি যাব রাঙ্জার সভায় ॥ 

এই ৰৃপ স্ততি যদি পীরের করিল । 
দুর হল ষত ভয় ভরসা বাঁড়িল ॥ 
তখনি উঠিয়1 বেশ করে যুবরাজ | 
লাল সাঁটিনের যোড়। মনোহর সাজ ॥ 
চারি পার্থ স্বর্ণ বুটি হীরায় খচিত। 
পায়েতে পরিল মোৌজ1 রেশমে নির্দ্মিত। 
এই ৰূপ রাজপুত্র হয় স্থৃসজ্ভিত। 

হেন কালে আনে ছয় সভার পণ্ডিত ॥ 

নিরেদয় সভাগণ করিয়া বিনয় । 
সভায় চলুন প্রভূ হয়েছে সময় ॥ 
এত শুনি যুবরাজ উঠে ততক্ষণ । 
সঙ্গে করি লয়ে যাঁয় সভ্য কয়জন 
প্রাঙ্গণের দুই পার্থ সৈন্যের কাতার। 
তার মধ্য দিয় যায় রাঁজার কুমার ॥ 
বাহির সভায় আসি করিল দর্শন। 
সহআস ২ লোক করিছে কীর্তন ॥ 
কেহ বা বাজায় যন্ত্র কেহ গায় গীত। 
কোলাহল সভাময় শব্দ বিপরীত ॥ 
তথ হতে চলিলেন ভিতর সভায় । 
করিবে রাজার কন্যা প্রস্তাব যথায় ॥ 

দেখিল বিতান কত খাটায়েছে ঘরে । 
বসিয়াছে বুধগণ তাহার ভিতরে ॥ 
এক দিকে বসি যত কুলীন প্রধান। 

আর দিকে অধ্যাপক বিবিধ বিদ্বান ॥ 



রাযি নান 

মধ্যভাগে শোভে ছুই স্বর্ণ সিংহাসন। 
স্থাপিত ত্রিকোণাসনে অতি স্থুশোভন ॥ 
সভা মধ্যে উপস্থিত হইল কুমার । 
সভাস্থ মস্ত লোক. করে নমক্কার ॥ 
কিস্ত কেহ তার সঙ্গে কথা নাহি কয়। 
ভূপতি আঁমিবে বলি সবে মৌন রয়। 
উদয় অচলে রবি হইল প্রকাশ । 
অন্দরের দ্বার আসি খুলে ছুই দাদ 
অবিলম্বে নূপবর চীনের ঈশ্বর | 
আইলেন কন্যা সহ সভার ভিতর ॥ 
হিরণ্য তাঁদের বান খচিত হীরায় | 
পরিয়াছে রাজকন্যা কিবা শোভা তায় ॥ 
ঘোমটায় মুখ টাকা» টাক কিসে যায়। 
চপল কখন নাহি মেঘেতে লুকায় ॥ 
উঠিল সভাস্থ সবে দেখিয়! রাজনে | 
দঁড়িয়1 রহিল অদ্ধ মুদিত নয়নে ॥ 
স্থির নয় যুবরায় চারিদিকে চায়। 
কন্যাকে দেখিয়1 মনে করে হায়ং॥ 
সিংহাসনে উঠি দেহে বসিল তখন । 
পাছে দাণ্ডাইল আমি দাদী ছুই জন॥ 
পরম যুবতী দেহে ৰপে মনোরমা । 
বদন শরদ ইন্ছ জিনিয়] উপমা ॥ 
আইল যে ছয় জন! রাঁজপুত্রে নিয়] । 
তাহাদের এক জন রাঁজ অগ্রেগিয়॥ 

পড়িলেন কালকের প্রতিজ্ঞার কথ।। 
কুমারে কহিল ভূপে প্রণামিতে তথ] ॥ 
তিন ৰার প্রণামিল নৃপতি নন্দন | 

হয়ে মনে ২ হাসেন রাজন ॥ 
উবীল উঠিয়1 পড়ে আইন রাঁজার | 
প্রশ্নেতে হারিলে ম্বত্যু হইবে তাহার ॥ 
পরে কনে শুন শুন রাজার নন্দন । 

এই ত শুনিলে তুমি বিবাহের পণ। 
যদি ইথে ভর পাও প্রাণরক্ষা চাঁও। 
এখন উপায় আছে. পলাইয়? যাও। 
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স্থানের বলে নি করিছ যতন । 
পলায় ছাড়িয়া কেবা পাইলে রতন ॥ 
নন্দিনীর প্রতি রাকা কহেন তখন। 

' বাজার নন্দনে প্রশ্ন করহ ধএখন ॥ 
। দেব অনুকুল হন পুজিয়াছি যারে। 
৷ উত্তর করিতে যেন যুবরাজ পারে । 
| কন্যা কহে কেন হেন কহ মহাশয়। 

 ধর্মসাক্ষী মরে লোকে মোর বাঞ্ণ নয় ॥ 
ৃ আপন কুবুদ্ধি ক্রমে হারায় জীবন । 
| আপিয়। আমাকে কেন করে জ্বালাতন ॥ 
। শুন শুন বলি তবে রাজপুত্রে কয়। 
মোর তবে দোষ নাই যদি মৃত্যু হয়॥ 
আপন বধের ভাগী হইবে ৭ | 
| বিবাহ করিতে আমি সাঁধিয়া না আনি।॥ 
| কুমার উত্তর করে, স্থধাংশু বদনি। 
জানি আমি যত কথা কহিবে আপনি ॥ 
দয়! করি এখন প্রস্তাব মোরে কর। 
দেখিব পারি কি নারি করিতে উত্তর ॥ 
কন্যা বলে কহ তবে রাজার কুনার। 
কোন জীব হয় সেই কি নাম তাহার ॥ 
আছেন সকল দেশে সকলের প্রিয় । 
ধরায় কোথায় তার নাহিক দ্বিতায় ॥ 
টৈমুর নন্দন কহে তিনি দিবাকর । 
সব্ধত্র গমন তার নর্ধত্র আদর॥ 
শুনি ধন্য২ করে যত সভ্যগণ । 

পুনঃ প্রশ্ন রাজকন্যা করেন তখন ॥ 
। কহ শুনি জননী এমনি কার প্রাণ । 
| প্রসব করিয়া খায় আপন সম্তান ॥ 
রান্জপুন্র বলে সেই জননী জলধি। 
তাহে হয় তাহে লয় ধত নদ নদী ॥ 
উত্তর করিল যদ রাজ।র কুমার । 
মনে ২ মহাক্রোধ হইল কন্যার ॥ 
কোন মতে মৃত্যু হয় এই অভিপ্রায় । 

৷ পুনর্ধার আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল তার । 

শা ীস্পাস্পপি পিশাসপ্পী শসা স্পা পপ পিসাসপিপপশপপীপিস্পাান্পা পাশা পপ সপ 
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কহ শুনি কোন রৃক্ষে পত্র এপ্রকার। 

ধবল শ্ঠটামল বর্ণ ছুই পৃষ্ঠে যার ॥ 
প্রশ্ন বলি তুষ্ঠা নহে দুষ্ট মাননিনী। 

ছলিতে ঘোমটা খুলি বসিল কামিনী ॥ 
স্বভাবতঃ শোৌভে মুখ জিনি দ্বিজরাঁজে । 
তাহে আর শৌভা!পাঁয় ঘেরিয়াছে লাঁজে 
কুহ্ম কলিত শিরে কুঞ্চিত কুস্তল । 
নক্ষত্র জিনিয়? নেত্র অধিক উত্জল | 
বপের তুলনা দিতে ছিল ক্ষণপ্রভ। | 
কিন্ত কিসে তৃল1 হবে সে যে ক্ষণপ্রভা ॥ 
হেরিয়] হরিষে মুগ্ধ হল যুবরায় । 
দড়াইয়। রয় কাঁষ্ট পুভ্তলিক] প্রায় ॥ 
সভাস্থ সকলে ভয়ে করে হায় হায়। 

রাজা বলে কি হইল রাজপুক্র যায় ॥ 
পাণ্ড,বর্ণ মুখ রাজা জ্বলে শোর্কীনলে | 
হেন কালে চেতন পাইয় যুব! বলে ॥ 
শুন শুন রাজকন্যা ভূবন মোহিনী । 
মর্য্যে যেন দেখিলান স্বর্গের কামিনী ॥ 
সেৰপ হেব্রিয়! মন হইল চঞ্চল । 
মুখে না জুয়াঁয় বাণী শরীর অচল ॥ 
অতএব খঞ্জনাক্ষি ক্ষমহ আমায় | 

ভুলিয়াছি তব প্রন্ম কহ পুনরায় ॥ 
কন্যা কহে হেন পত্র হয় কোন গাছে। 
কৃষ্ণ শুভ্র ছুই বর্ণ ছুই পৃষ্ঠে আছে। 
তৈমুর তনয় কহে শুনগো সুন্দরি । 
বৃক্ষ সে বৎসর, পত্র দিব! বিভাবরী ॥ 
এহেন উত্তর যদি কালফ করিল । 
ধন্যং সভ্যগণ করিতে লাগিল ॥ 
রাঁজ1 বলে শুন কন্যা হারিলে বিচারে। 

' এখন উচিত হয় বরিতে ইহারে ॥ 
লজ্জায় ঘোমট] টাঁনে রাঁজার কুমারী । 
ঝর ঝর নয়ন বহিয়1 ঝরে বারি ॥ 
কন্যা! কহে কেন পিতা পরাস্ত মানিব | 

আরো প্রশ্ন আছে কালি জিজ্ঞান৷ করিব। 

রাজ! বলে একি কথা পুনঃ না কহিবে । 

- বাসনা কি চিরকাল গ্রঙ্ম জিজ্ঞাসিবে ॥ 
বরঞ্চ স্বীকার মোর তোমার কফারণ। 
আর এক প্রশ্ন ভূমি জিজ্ঞাস এখন ॥ 
ললনা ছলন। করি কান্দিং কয়। 
কালি জিজ্ঞীসিব বাপ আজি আর নয়॥ 
লোহিত লোচন রাজ অগ্নি হেন জ্বলে । 
বিবাহ বাসন মাই মহাক্রোধে বলে ॥ 
ধিক ২ এমন কঠিন তোর প্রাণ । ৃ 
মারিতে প্রেমিকগণে সদ কর ধ্যান ॥ 
এমন বাঘিনী মেয়)1 উদরে ধরিল। 
এই ভাবি তোর মাতা শোকেতে মরিল ॥ 
খাইয়া বিলালি মায় করি জ্বালাতন | 
আমায় খাইতে শেষ আছিস এখন॥ 
তোর পণে ক্ষণে মনে নাহিক আহ্লাদ । 

তুই কন্য। তোর জন্য যতেক বিষাদ । 
করিয়াছিলাম সত্য ঘুচিল এখন । 

আর ন1 করিব কার শোণিত দর্শন ॥ 
উত্তর করিল প্রন্ম রাজার কুমার। 
হয় নয় পতি সবে করিবে বিচার ॥ 
সায় দিল গোলমালে যত সভ্যগণ । 

উকীল কাঁহল সত্য ঘুচিল এখন। 
আছিল কন্যার পণ পতি সে হইবে । 
যেন প্রশম্মের অর্থ্যথার্থ কহিবে ॥ 
উত্তর করিল এবে রাজার কুমার । 

বিচারে এখন পতি হইবে তাহার ॥ 
কন্যার উচিত হয় প্রতিজ্ঞা পাঁলিবে । 
নতুবা বিধির ক্রোধ তাহাতে ফলিবে ॥ 
অধোমুখী কুমারী নীরব তার বোলে । 
ঝর ২ ঝরে আখি মুখ নাহি তোলে॥ 
সে দুঃখে হইয়। ছুঃখী কহিছে কুমার। 
শুন ওহে ক্ষিতিপতি ধর্মম অবতার ॥ 
ভাগ্য ক্রমে উত্তর দিলাম যদি তার । 
দেখহ দ্ুহিতা তব দুঃখিনী তাহায় ॥ 
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মরিলে হইত স্থখ পুরিত কামনা। 
হায়ং পুরুষেতে আঅকেমন দঘ্ুণ] ॥ 
এবড় আশ্চর্য) দেখি কেমন একথা । 
কথা দিয় করে শেষে কথার অন্যথা ॥ 
ভালং আমি এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব। 
উত্তর করিতে পারে তাহারে ছাড়িব ॥ 
শুনিয়] অবাক সভাপপ্ডিত সকল । 

চুপে কহে একি হয়েছে পাগল ॥ 
প্রাণ হারাইতে গিয়। পাইল যে ধন। 
তাঁয় হারাইতে চায় এবুদ্ধি কেমন ॥ 
কি হেন প্রস্তাব আছে কন্যা নাহি জানে 

অবোধ বলিয়! তারে সকলে বাখানে ॥ 

শিহরিয়া রাজ। কয় রাজার নন্দন | 

ভাবিয়1 দেখেছ যাহ কহিছ এখন ॥ 
ভাবিয়। দেখিছি প্রভূ কহিল কুমার । 
এখন অপেক্ষা মাত্র অনুজ্ঞা তোমার ॥ 

রাজ বলে ভাল তবে প্রস্তাব জিজ্ঞাস 
যাহর হইবে আমি সত্যেতে খালাশ ॥ 
এঅবধি আমার খগ্ডিল অঙ্গীকার । 
রাজপুত্র বধ আমি না করিব আর ॥ 

কুমার কুনারী প্রতি কহিছে তখন। 
শুনিলে স্থন্দরী তৃমি আমার বচন ॥ 
হয়েছি তোমার পতি সভার বিচারে | 
বিবাহ উচিত তব গ্রিতে আনারে ॥ 
তথাপি তোমায় ত্যজি যাব দেশান্তর 
মোর এক প্রশ্ম যদি করৎ উত্তর ॥ 
তাহাতে হাতও যদি তবে রবে নাম। 

তুমি যে অমুল্য নিধি তা.হ নাহি কাম।॥ 
কিগড যদি হার তায় কর অঙ্গাকার। 
বিবাহ করিতে কিন্ত না করিবে আর ॥ 
কন্য1 কহে অঙ্গীকার করিলাম আমি । 
সভা] সাক্ষী হারি যদি তুমি হবে স্বামী। 

' রাজপুত্র বলে এই জিজ্ঞাসা তোমারে 
, কোন রাঙ্গপুত্র সেই কিক নাম ধরে 

যাচিয়। মাগিয়। খেয়ে পেয়ে বছ কেশ । 
এখন সুখের তার নাহি পরিশেষ ॥ 
এই ৰূপ প্রস্তাব করিল যুবরাঁয় | 
শুনিয়। রাজার কন্যা ঠৌঁকিলেন দায় ॥ 
ভাবিয়। অনেক ক্ষণ কৃশোদরী কয়। 
এখনি উত্তর কর। মোর সাধ্য নয় ॥ 
কালি আমি কৰ নাম রাজার মন্দন। 
কালফ কহিল এই বিচার কেমন ॥ 
আট আঁটি কাট] কাটি আমার লময়। 
আপনার বেল বল কালের নির্ণয় ॥ 
ভাল২ ক্ষতি নাই তাহাই স্বীকার । 
কিন্ত বিবাহেতে কিন্ত না করিও আর ॥ 
রাজ? বলে ছল বল আর নাখাটিবে। 
ইহাতে হারিলে পতি করিতে হইবে ॥ 
এমন পণ্ডিত পাত্র সর্ধ গুণান্সিত। 
না বরে তাহারে যদি মরণ উচিত ॥ 
ইহা! বলি সভ1 তুলি চলিল রাজন। 
কন্যা সনে অ্তঃপুরে করিল গমন ॥ 
সভা মাঝে কুলীন পণ্ডিত সভ্য ঘত। 
রাজ পুত্রে ধন্যবাদ করে নানামত ॥ 
কেহ বলে ধন্য ধন্য সাহস তোমার । 
গুণের সাগর তুমি রাজার কুমার ॥ 
ধন্য তুমি রাজপুত্র আর জন বলে । 
পণ্ডিত তোমার তুল্য নাহি ভূমগ্ডলে ॥ 
আসে যত নৃপস্থত করি বড় জাক। 
পরে হয় শারদীয় নীরদের ডাক ॥ 
হউক তোমার জয় বড়ই আন্কাদ। 
এই ৰপে করে লোক কত আশীর্বাদ ॥ 
ছয় জনে রাজপুত্রে লয়ে যায় পরে। 
ফিরে যায় সভ্যগণ নিজং ঘরে ॥ 
হেথ! কন্য] আসি ঘরে সহচরী সঙ্গে । 
ঘোমট। ফেলিয় ক্রোধে শুইল পালনে ॥ 
অপমানে শ্লানমুখী মনোছুঃখে ভান 
টদ্দিত বিষাদ ঘন বদন আকাশে 
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টানিয় ফেলায় শোকে মস্তকের ফুল। 
দুই চক্ষে বছে ধারা শোকেতে ব্যাকুল ॥ 
কতেক সীস্তবন! করে সখী দুই জন] | 
না মানে প্রবোষ্চ ক্রোধে কহে বরাননা ॥ 
তোদের বচন মোরে লাগে যেন বিষ । 
একে মরি তেরা আর কেন জ্ব'ল। দিস ॥ 
রৃথায় সাস্তবন্! কর মানা না মানিব। 
চিন্তীনলে দেহ জ্বলে নিশ্চয় মরিব ॥ 
ধিক আমার অধিক কার দুঃখ । 
কেমনে সভায় কালি দেখা ইবৰ মুখ ॥ 
কোথায় রহিবে তেজ কোথা রবে মান। 
কেমনে মানিব হারি সভা বিদ্যমান ॥ 
লোকে বলে বিদ্যাবতী রাজার কুমারী । 
ভাঙ্গিল বিদ্যার ভূর চুর হলো জারি ॥ 
হায় কি অদৃষ্ট মোর পুনঃ কান্দি কয়। 
বিপক্ষের পক্ষে সবে মোর পক্ষে নয় ॥ 
স্তব্ধ প্রায় হেরি তারে সবে কম্পকায়। 
আমার লজ্জায় কেহ ফিরে নাহি চায় ॥ 
হাঁয়ং কালি আরো কত লজ্জা পাৰ । 
গুণেতে কলঙ্ক রবে জগং হাসাব ॥ 

কোন মুখে সভ। মাঝে কব পরাভব । 
হায় বিধি তোর মনে ছিল এই সব ॥ 
সখী বলে ঠাকুরাণী ভাব কি কারণ। 
চিন্তা কর যাতে লঙ্জা হয় নিবারণ ॥ 
হেন কি সে কটু প্রশ্ন উত্তরে নারিবে। 
তুমি গুণে নিরূপমা অক্ষম] হইবে ॥ 
কন্য! কহে কিবা আলে! বল সহচরী ৷ 
বুঝিতে পারিলে না কি এত,খেদ করি ॥ 
যে রাজপ্রত্রের নাম জিজ্ঞানিল মোরে। 
আপনি কুমার সেই শুন বলি তোরে ॥ 
নাকি জানি জ।ভি কুল, নাহি জানি ধাম। 
তাঁই ভাবি কেমনে, কহিব তাঁর নাম ॥ 
সখাঁ“কহে ঠাকুরাণী জানিয়।, এমন. 
অঙ্গীকার কৈলে তবে কিসের কারণ ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

কি সাধ তাহাতে আর রাজকন্য1 বলে । 
মরিব বিষাদ করি এই মাত্র ফলে ॥ 
শুনিয়! উত্তর করে আর সহচরী। 
এবড় দারুণ পণ তোমার সুন্দরী ॥ 
সত্য বটে তোম1 যোগ্য নাহি কোন বর। 
এবরে বরহ নহে সাধারণ নর ॥ _ 

পরম পণ্ডিত পাত্র, বিদ্যার সাগর । 
বপে গুণে নিবকপম রনদিক নাগর ॥ 
তুরন্দক্ত বলে. সখী স্বৰপ বচন। 
উপধুক্ত পাত্র এই রাজার নন্দন ॥ 
দয়! হয়েছিল বটে দেখিয়া তাহারে |. 
মরিবে বিদেশে শেষে হারিয়া বিচারে ॥ 
জনমে যেভাব মোর কাহারে না হয়। 

সে ভাব তাহারে হেরি হইল উদয় ॥ 
মনে ভাবি মনোবাঞ্তা সিদ্ধি হলে তার । 
বিচারে জিনিয়া পতি হইবে আমার ॥ 
উত্তরে উত্তরে কিন্তু ঘটিন প্রমাদ। 
অহঙ্কার অভিমান সাধিল বিবীদ ॥ . 
ধন্য তাকে লোকে কয় মোরে বাজে শাল। 

তাই তার প্রতি ঘৃণ] হইল বিশাল ॥ 
হায় আমার কপালে এই ছিল । 
অপমানে অনুনয় করিতে হইল ॥ 
কোথাকার হতভাগা হবে মোর স্বামী । 

 ধিকং ছার প্রাণ না ন্বাখিব আমি -। 
এত বলি কান্দে ধনী ব্যাকুল হুইয়1। 
ছিড়ে কেশ বেশ তৃষা ফেলে আছাড়িয়॥ 
শোকেতে করিতে বায় বদনে আঘাত। 
কাছে ছিল সহচরী ধরি রাখে হাত ॥ 
তবু কি সাস্তবনা মানে নৃপতির বালা । 
কেনিভাঁয় মনাগুণ হদয়েতে ভ্বাল ॥ 
এই পে সুলোচন। কত শোক করে! 
যুবরাজ ভাবে কাধ সিদ্ধি হলে পরে ॥ 

ভামিছে পরম সুখে কৌতুকে বসিয়]।. 
হেন কালে ষহীপাল পাঠায়, ভাকিয়া $. 



পারস/ ইতিহাস । 

উত্তরিল রাজপুত্র তথা ত্বরা করি | 
সমাদরে বসাইল রাজ হাতে ধরি ॥ 
আলিঙ্গন করি তবে জিজ্ঞীসে কুমারে । 
হায়ং যুবরাজ কি কব তোমারে ॥ 
ব্যস্ত হয়ে কেন প্রশ্ন করিলে কন্যায়। 
করতলে পেয়ে ইন্ছু হারালে হেলায় ॥ 
নন্দিনী বাঘিনী প্রায় তীক্ষ বুদ্ধি ধরে। 
হারিয় হাঁরাঁও পাছে এই ভয় করে। 
রাজপুত্র বলে প্রভূ ত্জ চিন্তা ভয়। 
দুষ্কর প্রশ্মের অর্থ সাধ্য কি সে কয় ॥ 
৬আপনার নাম আমি সুধায়েছি তারে। 
কে বলিবে নাম বলকে জানে আমারে ॥ 
শুনি তুষ্ট নরপতি হাসে খল খল । 
করিয়াছ ভাল কল ভাঙজ্িবারে ছল ॥ 
আমার মনেতে শুন ছিল বড় ভয়। 

কন্যা অতি বুদ্ধিমতী কি হতে কি হয় ॥ 
সে ভয়ে আমায় বিধি করিল নিস্তার । 
বড় বুদ্ধিমান তুমি রাজার কুমার ॥ 
হাস্য পরিহাস কত করি এই ৰপ। 
শীকারে যাইতে সঙ্জ1 করিলেন ভূপ ॥ 
যুবরাজে আনি দিল ম্বগয়ার বেশ । 
সভ্যগণ সকলে সাঁজিল পরিশেষ ॥ 
কিঞ্চিৎ আহার করি উঠি তাড়াঞ্তাড়ি। 
শীকারে চলিল রায় রাজপুরী ছাড়ি ॥ 
আগে ২ চলিল সকল সভ্যগণ। 
গজদস্ত নরযানে করি আরোহণ ॥ 
ছয় জন বাহক গ্তোকে লয়ে যায়। 

আগে পিছে ছড়িদার আরদালি ধায় ॥ 
এমনি সোয়ারি কত বায় সারি ২। 
পশ্চাৎ কাঁলফ সঙ্গে চীন অধিকারী ॥ 
একি সিংহাসনে দোহে করেআরোহণ। 
বাহক বিংশতি জন করয় বহন ॥ 
অপুর্ব আসন কিব1 আরক্ত বরণ । 
চৌদিক পার তারে চিত্রিত করণ ॥ 

১২? 

ছুইপার্শে ছত্র ছয় ধরে ছুই জন। 
আশ শোট রেশাল। চলিছে অগণন | 
এই ৰপ সজ্জ! করি চীনপ্রাতি যায় । 
হাজারং সেনা আগু পিছে ধায় ॥ 
আসি উত্তরিল শেষে শীকারের স্থানে । 
শীকারিয় বাজপাখি আনে সেই খানে ॥ 
ভূপাতি আসিতে ব'জে ছাড়িতে লাশিল। 
বয় শীকারে বড় কৌতুক বাড়িল ॥ 
শীকার করিতে দিব হলে! অবসান । 
তদ্ধন গৃহেতে রাজা করিল প্রস্থান ॥ 
পুরীতে ভোজের ধুম আয়োজন ভারি। 

প্রাঙ্গনে পড়েছে কত তাস্বু সারিং ॥ 
শতং স্থানে পাত্র গণ] নাহি যায়।, 

বিধি মতে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়াছে তায় ॥ 
ভোজন করিতে রাজ বসিল। আপনি । 
কালফাদি সভ্যগণ বদসিল তখনি ॥ 
আনন্দে সকলে আগে স্বর পান করে। 

মৎস্য মাংস ফল মুল খায় তার পরে॥ 

ভোজনান্তে ন্পবর করি গাত্রোথান। 
কালফের কর ধরি দালানেতে যান ॥ 
জ্বলিতেছে কত দীপ সংখ্যা নাহি তার। 
করিয়াছে নাট্যশালা৷ অতি চমতকার ॥ 
নিংহাসনে উঠি রাঁজ। বলিল যাইয়]। 
বসাইল রাজপুজ্রে পার্থেতে লইয় ॥ 
কুলীন পণ্ডিত আদি সভানদ যত। 
সারি দিয় ছুয়ারে বসিল শ্রেণী মত ॥ 
বার দিয়া এই বপ বলিল সভায় । 
গায়ক বাদক লোক আইল তথায় ॥ 
স্থর বান্ধি যন্ত্র তন্ত্র লইয়1 সকলে । 
গীত বাদ্য আরস্ত করিল কুতুহলে ॥ 
কোন জন বাদ্য করে কেহ ছাড়ে ভান। 

নৃত্য করে নর্তক গায়ক করে গান ॥. * 
থাঁকিয়1২ রাজ। করে হার হায় । 
কেমন শুনিছ বলি কুমারে জুধায় ॥. 



১২৮ 

সাঁয় দেয় রাজপুত্র অতি চমতকার | - 

মন রাখা কথা মাত্র অস্তরেতে আর ॥ 

বাজি ভেভিক নাচ কত হয় তাঁর পর। 
হইল বিস্তর কাব্য কহিতে বিস্তর ॥ 
অর্ধেক রজনী গত দেখিতে শুনিতে । 
চলিল তখন রাজ শয়ন করিতে ॥ 

খোজাগণ নিয়া যায় রাজার নন্দনে। 
জ্বালিয় স্বগন্ধ বাতি স্বণণ সামাদানে ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে মনে যায় যুবরাজ । 
নিশ্চিন্তায় নিদ্রা যাব ম্বচ্ছন্দেতে আজ ॥ 

হেন কালে দেখে নিজ মন্দিরে আনিয়া । 
নবীন তরুণী এক পালক্কে বসিয়। ॥ 
লাল পেসোয়াজ জামী আচ্ছাদন অঙ্গে। 
লৎ পৎ ফুল কাট? তায় নান] রঙ্গে ॥ 
শ্বেত সাঁটিনের জাম। ভিতরেতে পরা । 
স্তবকেং মতি হীরা কায করা ॥ 
গোলাবি চেলির টুপি শৌভিত মাথায়। 
রেখায় মতির ভাতি খচিত হীরায় ॥ 

তায় শোভে নান! জাতি সুগন্ধ কুমম। 
ঝুলিছে কুঞ্চিত কেশ অতি মনোরম ॥ 
কি দিব ৰপের তূল। মদনের ফাদ । 
ঘরেতে উদয় যেন পুর্ণিমার চাদ ॥ 
সন্কুচিত ঘুবরায় হেরিয়। কামিনী । 
ঘরে বদি একাকিনী অদ্ষেক যামিনী ॥ 
পাইয়। কামিনী হেন কেবা নাহি মজে । 
সেই যেই রাজপুত্র এক জনে ভজে ॥ 
তূরন্দক্ত ধ্যান সদা তুরন্দক্ত জ্ঞান । 

সে বিনা অন্যে কি আর চাক্স তার প্রাণ ॥ 
কালফ আইল ঘরে, দেখি ঘুবতী | 
অন্ত মে উঠিয়া! তারে করিল গ্রণতি। 
নারী কছে রাজপুত্র শুন মোর বাণী । 
দেখিয়।আশ্চর্ঘট হবে তাহা আমি জানি।॥ 
অন্ুমানি জান নব কিব। দির লেখা । 
রমণী পুরুষে হেথ। ন্কর্ঠিন দেখ। ॥ 

পারস/ ইতিহাজ | 

সদ রক্ষা করে পুরী ছরস্ত খোকসায় । 
রাজা টের পেলে মাথা যায় অচিরায় ॥ 
তথাপি যখন আমি আনিম্মাছি হেথা। 
বুঝিবে কেমন কন্ম কত মোর ব্যথ। ॥ 
শুনং তোমার হিভাশী এই দালী। 
রক্ষকে তুষিমা ধনে এখানেতে আমি ॥ 
এতেক ৩নিগ1 বাণী রাজার নন্দন | . 

পাঁলক্কে লইয়! তারে বসায় তখন ॥ 
বিনয়ে কহিছে রামা শুন মহাশয় । 
আগে কিছু আমার শুনহু পরিচয় ॥ 
কৈকাবাদ নামে রাজা চীনাধীন দেশে ॥ 
তাহার তনয়! আমি শন সবিশেষে ॥ 
বিবাদ করিল রাজ কয়েক বৎসর । 
নাহি দিয় চীনেশ্থরে নিয়মিত কর ॥ 
ক্রুদ্ধ হয়ে চীনপতি যুদ্ধ আরম্তিল। 
মহারথী সেনাপতি রণে পাঠাইল ॥ 
জনক ছুর্ধল তবু সংগ্রাম করিল । 
পরাজিত হয়ে শেষে সমরে মরিল ॥ 
স্ৃত্যুকালে আজ্ঞা দিল সংস্ী দেনাগণে। 
জলে ভাসাইয়। দিবে পুত্র পরিজনে ॥ 
পুত্র কন্যা রাণী তবে ছুঃখ না পাইবে। 
শক্রর দানিত্ব হতে উদ্ধার হইবে ॥ 
এই আজ্ঞ। দিয়! রাজ। ত্যজিল জীবন । 
সেনাগণ রাজ আজ্ঞ। করিল পালন ॥ 

মতা ভর্নী আর দুই সহোদর সঙ্গে । 
আমাকে ফেলিয়া! দিল নদীর তরঙ্গে ॥ 
জলেতে ভাঙিয়। যাই প্রায় স্বত্যুগতি। 
হেন কালে দেখিল শক্রর সেনাপতি ॥ 
সঙ্গীগণে আশ্বাস করিল দয়াভাবে। 
তুলিয়া আনিবে যেবা বনু ধন পাঁবে ॥ 
অর্থ লোভে সেনাগণ চাড়িগ্ন। তুর । 
ভানদিল সাহস করি নদীর তরঙ্গে ॥ 
বহু কষ্টে তিন জনে আনিল তুলিয়1। 
আমি মাত্র তার মধ্যে ছিলাম বাচিয়া ॥ 



পার়স/ ইতিহাস । 

যত করি সেনাপতি ব।চাইল প্রাণ । 
নিয় এলে। শীত্র মোরে ভূপতির স্থান। 
জনক করিল যুদ্ধ সেই দোষে মোরে। 
রাখিল বন্দিনী করি নন্দিনীর ঘরে ॥ 
অল্পমতি শিশু আমি বয়নে নবীনা। 
ভাবিলাম তথাপি হয়েছি পরাধীন ॥ 
রাখিতে পরের মন হইবে এখন | 
ইহা! ভাবি থাকিলাম ঘোঁগাইয়। মন ॥ 
ছিল আরে। এক জনা রাজকন্যা বটে । 
কপাল বিগুণে তার এই দশ ঘটে ॥ 
£দব],করি আমরা অভাগী ছুই জন। 
মন ষোগাইয়া ক্রমে পাইয়াছি মন ॥ 

এত বলি কহে.রাম] শুন মঙ্থাশয় | 
এ সকল কথা হেথা আবশ্টক নয় ॥ 

দাসী বলি পাছে দ্বুণা করহ আমায় । 
এই হেতু পরিচয় দিলাম তোমায় ॥ 
যে কথা কহিব প্রভূ কতু না সম্ভবে । 
তাই ভাবি শেষে কথা রবে কি ন1 রবে। 
হাঁয়ং যার প্রেমে বাঁধা যার মন। 

তার মন্দ শুনি নাকি বিশ্বীসে কখন ॥ 
আমার কথায় কেন করিবে বিশ্বাস । 

বল। মাত্র হবে সার পুরিবে নী আশ ॥ 
রাঁজপুক্র বলে মন হইল চঞ্চল । 

বাঞ্চনীয় বল শীষ বিলম্বে কি ফল ॥ 
নারী কহে রাজপুন্দ্র কিকহিব আর। 
বলিতে না সরে বাণী মুখেতে আমার 
সেই কুলহন্ত্রী কন্যা মানব ভক্ষিণী। 
বধিয়! তোমার প্রাণ হবে কলঙ্ষিণী ॥ 
শুন] মাত্র এই কথ! পুতুলের প্রার়। 

আতঙ্কে পালক্কে মুচ্ছা যাঁয় যুবরায় ॥ 
মুখে বলে হায়ং নাহি কিছু দয়117 
এমন পাঁপিনী কেন রাজার তনয় ॥ 
এপাপ তাহার মনে কেমনে প্রবেশে । 

কোন দোষে মোর প্রাণ বধিবেক শেষে 

থ 

১২৯ 
পপ পপি টাপপী টিটি পাশপাশি 

সখী কহে গুণ সব কহিব বিস্তারি |. 
আজি অপ্রতিভ বড় রাজার কুমারী ॥ 
(ক্রোধ ভরে গিয়া] ঘরে মনে ভাবে । 
কেমনে উত্তর দিবে কিনে লজ যাবে ॥ 
ভাবিল বিস্তর কিন্তু ভাবা হলে সার ।” 
নাম দ1 পাইয়া শোক উপজিল তার ॥ 
প্রিয়তমা আমরা ছুজনা সহচরী,। . 
বিধি মতে সাস্তবন! করিতে চেষ্টা করি ॥ 
বাখানিয়। তব কপ আর গুণ যত। 
কহিয়াছি কুমারীরে যথা সাধ্যমত ॥ 
কিবা ৰপ কিবা গুণ স্ুব্প ক্লুবপ । 
ভাল মন্দ নাহি তাঁর সাঁকলে বিবপ ॥ 
পুরুষে নিন্দিল কত গালি মন্দ দিয়! | 
পুরুষ অধম অতি ন1 করিব বিয়া ॥ 
আলে! তোরা সখীগণ যাঁরে বাখাঁনিস। 
সেজন আমার যেন ছুচক্ষের বিষ ॥ 
লইলে তাহার প্রীণ থাকে ষদি মান। 
শতগুণে ভাল নৈলে ত্যজিব পরাণ ॥ 
কত বুঝা ইয়া আমি কহি হিত বাণী । 
ছিছিছি একন্ম ভাঁল নহে ঠাকুরাঁণী ॥- 
কাটিলে কলঙ্ক হবে রহবন1 পৌরুষ | 
চিরকাল লোকেঁতে ঘুষিবে অপযশ ॥ . 
আর সখী বিধি মতে বুঝাঁইল তাঁয়। 
কিন্ত হলো অগ্রি কুণ্ডে ঘুতদান প্রায় ॥ 
অতঃপর ডাকি বলে বিশ্বাসি খোজাঁকৈ 
অরুণ উদয়কালে কাঁটিতে তোমাকে ॥ 
রাজপুত্র বলে হায় ওরে রাক্ষসিনী | 
তোর মনে এত আছে বিশ্বাস ঘাঁতিনী। 
এত যে পিরীতে বদ্ধ তৈমুর কুমার । 
এই কি উচিত তাঁর হবে পুরস্কার ॥ 
এত কি চক্ষের বিষ কালফ তোমার । 
কলঙ্কে পুরাঁবি দেশ করিয়া সংহার ॥ 
হায়রে দারুণ বিধি কি কব তোমারে । 
কতই তোমার লীল। কে বুঝিতে পারে। 



১৩৪ 

কখন স্থখেতে রাখ হিংসা করে 
কখন আমার ছুঃখে কান্দে অতি ছুঃখী॥ 
সখী কহে যুবরাজ চিস্তা নাহি কর। 
এঘোর বিপদে রক্ষা1 করিবে ঈশ্বর ॥ 
'হের দেখ অনুকুল বিধাতা তোমায় । 
পাঠাইল" প্রীণ রক্ষা করিতে আমায় ॥ 
খোজ! যত আছে হেথা মোর অন্ুগত। 

বিশেষত ধনে তাঁরা আরে বশীভূত ॥ 
শুন শুন খোজাগণ পথ ছাড়ি দিবে । 

পলাইয়1 কোনবপে বাঁচিতে পারিবে ॥ 
আমিও তোমার সঙ্গে করিব গমন । 
দাসিত্ব বন্ত্রণা আর সহেন1 এমন ॥ 
তুমি গেলে মৌর দোষ হবে.জানাজানি । 
মন্ত্রণ। আমার মাত্র তাই কানাকানি 1 
এই ভয়ে আমি আর থাকিতে না চাই। 
কাষ নাই চল মোরা হেতা হতে ফাই ॥ 
রখেছি প্রস্থত করি অশ্ব দঙ্গোপনে । 
বর্লাসের দেশে চল যাই ছুই জনে । 
'আলিঙ্গর নামে তথা আছেন নরেশ । 
আমার কুটন্ব তিনি শুনহ বিশেষ | 
দেখিয়] আমায় ভূপ আনন্দে ভাসিবে । 
তোমারে প্রাণের সম নে ভাল বাসিবে।॥ 
থাকিব রাজার গৃহে হবে কত নখ । 
আমি চির বিরহিণী যাবে সব ছুঃখ ॥ 
বপে গুণে ধন্য] কন্যা পাইবে এমন । 
পতির সেবায় যার নিরস্তর মন॥ 
নাহি হবে পতি হস্ত নাহি রবে মদ 
ভাগ্য করি মানিয়া সেবিবে তব পদ॥ 
উঠ তবে যুবরাক্জ বিলম্ব *1 কর। 
যাই চল রাতারাতি ছাঁড়িয়। নগর ॥ 
রাজপুত্র বলে সর্দী. যে কথ কহিলে । 
কিনিয়। আমারে দাস করিয়া রাখিলে। 
বাঞ্। হয় তোমার শোধিতে এই ধার। 
তোম্টঠকে লইয়। দেই কুটুশ্বে তোমার ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 

আমিও তাহার কাছে খণে বন্দী আছি। 
লয়ে যাই তবে সেই খণ হতে বীচি ॥ 
কিন্ত বল দেখি তাই তোমারে স্থধাই। 
রাজ1 কি ভাঁবিবে যদি না বলিয়া! যাই ॥ 
পলাইলে নষ্ট লোক কহিবে আমায় । 
আপিয়। ছিলাম খালি ছলিতে তোমায়॥ 

যথার্থ বাঁঘিনী বটে রাজার কুমারী । 
তবু ক্ষণে মনে তারে ভূনিতে না পারি ॥ 
সেই দ্রেবী তারে সেবি মনেই ধন প্রাণ ।) 
সে যদি সংহাঁর করে কে করিবে ত্রাণ ॥ 

কান্দিতে ২ রাম] কহিছে তখন । 

হায় ২ এ তোমার প্রতিজ্ঞা কেমনশী। ৬ 
দাসীকে কিনিয়া দাসী করিয়া রাখিবে। 
বিদেশে আশিয়া কেন বিপাকে নরিবে। 
কপে.ঘটে রাজকন্য। আমা হতে ভাল । 
কিন্ত কি ৰপেতে করে মন যার কাল ॥ 
বপে খাট বটি ত্রুটি তাহাতে কিন্ধিৎ। 
গুণে তার দিব শোধ হবেনা বঞ্চিত | 
কেমন ব্যথার ব্যথী আমি হে তোমারু। 
সদ1-ভাবি সভায় বিচারে পাছে হার ॥ 
জিনিলে তথাপি নাকি দুর হলে। ত্রাস । 
করিয়াছে প্রতিজ্ঞী করিবে সর্বনাশ ॥ 
হায় হায় যুবরায় মজিওন] ভ্রমে | 
প্রেমে মত্ত হয়ে যমে ভূলিওন। ক্রমে ॥ 
মদন দারুণ শক্র আগে দেয় ধ্যান। 

বিশ্বাস ঘাতক রিপু শেষে লয় প্রাণ ॥ 
পড়োন] চাঁতুরি জালে রাখহ মিনতি । 
শমন ভবন ছাঁড়ি চল শীন্্গতি ॥ 
রাজপুক্র বলে সখী যাব কোন খানে । 
মন ভূ মত, আশা মকরন্দ পানে ॥ 

তুমি বট ৰপবততী ঘুচাইবে ছঃখ । 
সুখ দিবে কিজ্ত যে কপালে নাহি সখ ॥ 
এত যে বিরাগ দেখি রাজার কন্যার ৷ 
মন মগ বাঁধা তরু চরণে তাহার ॥ 



পারদ/ ইতিহাস 

নয়নের পাঁরে তারে কেমনে রাখিব 
সে বিনা বলনা. সখি কিকপে বাঁচি ॥ 
এত শুনি কহে ধনী হয়ে অগ্নি প্রায়। 
থাঁক২ থাঁক তবে থাঁকহে হেখাঁয় ॥ 
ত্যজিয়1 এমন স্থান কোথা তুমি যাবে। 
এবপ সুন্দরী নারী আর নাহি পাবে ॥ 
দাঁপী বলি ষদি তুমি ভাৰ অপমান। 
নিজ মুণ্ড দিয়! মান রাখ বেইমান। 
ক্রোধেতে চলিল রামা একথৰ কহিয়]। 
কালফ রহিল বসি বিস্ময় হইর়ী ॥ 
মনে ভাবে হায়ং একি কথা শুনি । 

রম নঈকঠিন প্রাণ রাজকন্যা খুনি ॥ 
হাঁররে রাক্ষসী কন্যার দয়ালু রাজার । 
ৰপের কলঙ্ক কেন কর এপ্রকার ॥ 
হায় বিধি এমন কলঙ্ক যাঁর মনে । 
তাহাকে পের নিধি করিলে কেমনে ॥ 
অকলঙ্ক কপ যাঁর করিলে এমন । 
কি বুঝিয়| মন তারে না দিলে তেনন ॥ 
ভাবিয়। ঘ্যাকুল চিত্ত রাজার তনয় । 
জা.গয়। পোহায় নিশি নিদ্রা নাহি হয় ॥ 
অরুণ উদয়ে সভ1 আরম্ত হইল । 
ঢাক ঢোল ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল ॥ 

লইতে আইল ছর কুলীন তখন ।. 
সভার করিল যাত্রা রাজার ন্মদন ॥ 

প্রাণে কাতার দিয়। আছে সেন। সবে। 
দেখিয়া ভাবেন বুঝি হেথা স্বৃত্যু হবে ॥ 
নির্ভয় তথাপি মনে ভয় কত পায়। 

ছাড়িয়। সেনার থান। ক্রমেং যায় ॥ 
উঠিয়1 দালানোপ'র চারিদিকে চায় | 
মনে করে এইস্খানে বুঝি প্রাণ যায় ॥ 
কেবা শত্র কোন স্থানে আছে লুকাইয়]। 
এখনি কাটিবে মাথা দেখিতে পাইয়। ॥ 
ভাবিতে২ তবু সাহসে চলিল। 
বিন। বিপ্লে রাজপুত্র সভায় পৌছিল ॥ 

১৩১ 

সারি দিয়া রাজ পণ্ডিত সকল । 

আসিতে চীনাঁধিপতি অপেক্ষা কেবল ॥ 
কন্যার মানস কিবা ভাবিছে কুমার । 
নিশ্চয় দেখিবে নেকি মরণ আমার ॥. 
কিন্বা হত্য। করাঁইবে পিতার সম্মুখে । 
ভূপতি আমার রক্ত দেখিবে কৌতুকে ॥ 
অথব! প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেছে কুমারী । 
কিআছে ভাগ্যেতেআজিবুবিতেন। পারি 
এই মত ভাবে কত তৈমুর কুমার । 
হেন কালে মুক্ত হৈল পুরীর দয়ার ॥ 
কন্যার সহিত রাজা বাহিরে আসিল । 
স্বর্ণ নিংহাসনে দেহে উঠির1 বদিল ॥ 
উকীল প্রতিজ্ঞা কথা কালকে শুনায়। 
উত্তর যদ্যপি পাঁও ত্যজিবে কন্যার ॥ 
কুমারীরে সেই কপ কহে তার পরে। 
বিবাহ করিবে যদি হারহ উত্তরে ॥ 
ছুই জনে উকীল কহিল এই ৰূপ । 
কি সাধ্য উত্তর করে মনে ভাবে উপ ॥ 
শুনং নন্দিনী নৃপত্তি হাঁস কয়। 
উত্তর করিতে প্রশ্ন তব সাধ্য নয় ॥ * 
ভাবিতে দিরাছি কাল ইচ্ছা! অনুসারে । 
আরো যদি এক বর্ষ পাও ভাবিবারে ॥ 
তথাপি তাহার নাম খুজিন্ না পাবে। 
বুদ্ধি সুদ্ধি এত ধর সব বৃথা বাবে ॥ 
অতএব ছাড় ছল মোর বাক্য ধর। 
বূপে গুণে রাজপুত্র উপযুক্ত বর ॥ 
ইহারে বিবাহ কর চক্ষে আমি হেরি । 
রাজ্য ভার দির শেষে সুখী হয়ে মরি ॥ 
বুঝাইয়া নরপতি কহিল বিস্তর ৷ 
কন্যা! কছে কেন পিতা দুঃখিত অস্তর ॥ 
এপ্রম্মতো অতি লঘু মোর তুচ্ছ জ্ঞান। 
এখনি কহিয়1 দিব সভা বিদ্যমান ॥ 
যুবার সহসা দেখি বড় অহঙ্কার । 
বোৌধাবোধ নাহি করে কি বিদ)1 আমার। 



১৩২ 

বড় গর্ব আন্ধি দর্প সকল ভাঙ্িব। 
জিজ্ঞাস। করুক প্রশ্ন এখনি কহিব ॥ 
রাজপুত্র বলে ভাল কহ দেখি মোরে । 
কোন রাজপুত্র দেই কিবা নাম ধরে ॥ 
যাচিয়। মাগিয়া খেয়ে পেয়ে বহু ক্রেশ 
এখন স্থখের তার নাহি পরিশেষ ॥ 
শুনং যুব-রাজ রাজকন্যা রুয়। 

কাঁলক তাহার নাম তৈমুর তনয় | 
শুন] মাত্র এই কথ শিহরিল প্রাণ । 
কুমার পড়িল ভূমে হারা ইয়। জ্ঞান ॥ 
হাহাকার সভাষয় সবে পায় জাস। 

উত্তর দিয়াছে বুঝি একি সর্বনাশ ॥ 
নিংহাসন ছাড়ি ভূপ ভূমিতে নামিল। 
উঠিয়। সভাস্গণ ৯ ধরিল ॥ 
কতক্ষণে চেতন পাইয়] যুৰরায় , 
শুনং হেন্ুন্দরি কহে পুনরায় ॥ 
উত্তর দিয়াছ মোর যদি ইহ বল। 
বুঝিবাষ ভ্রান্তি তাহ1 জনিবে কেবল ॥ 
টৈমুর রাজার পুত্র হয় যেই জন। 
পঞিগুর্ণ জুখ তাঁর কি ৰপে এখন ॥ 
বরঞ্চ ভাবিয়। দেখ সব রিপরীত। 
অপমান, দুঃখ, ভয়ে অতি সশঙ্কিত ॥ 
কন্য। বলে নহ ৰটে হরিষ এখন | 
কিন্ত হেন ছিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাস যখন ॥. 
অতএব চতুরালি নাহি কর আর । 
আমাতে তোমার আর নাহি অধিকার ॥ 
চাহিকি তোনায় অমিকান্দাইচ্ছে পারি। 
ধুলায় পড়িয়া, থাক চক্ষে বহে বারি। 
ভাগ্য ভাল জনকের হও প্রিয়তম | 
বাসেন তোমারে ভাল যেন পুত্র সম-॥ 
তাঁহে দেখি ৰপ ন্সম তুমি গুণবান। 
এই হেতু তোমায়.করিৰ পাণি দান 
একথা বূপসী যদি প্রকাশি কহিল । 
ধন্যং জয়ধ্বনি সভায় হইল ॥ 

পারস/ হীতিহাস । 

গের্লছঃখ হাল্তমুখ নব সত্যগণ.৷ 
আনন্দে কন্যাকে রাজা করে আলিঙন ॥ 
রাজা.বলে শুন২ প্রাণের নন্দিনী । 
নামের কলঙ্ক ছিল মানব তক্ষিণী ॥ 
করেছিলে বিশেষ পুরুষে কিবা কোপ । 
সদ ভাঁবি শেষে বুঝি হুর বংশলোপ ॥ 
সে নাম দুর্নান সব ঘ্ুচিল এখন |. 
হেরিব তোমার.পুত্র যুড়াবে নয়ন ॥ 
অধিকন্ক মনোবাঞ্। পুরিল আমার । । 
হইল তোমার পতি এ রাজকুমার ॥. 
ভাল২ কহ দেখি লিজ্ঞানি তা আমি । 
কি গুণে তাহার নাম জানিয়াছ ভীম ।* ॥ 
কন্যা বলে গুণ জ্ঞান কিছু মাত্র নয়। 
সহজে পেয়েছি নাম শুন মহাশয় ॥ 

শিয়াছিল সখী কালি কুমারের স্থলে । 
সেই সে জানিয়া নাম আমিয়।ছে ছলে ॥ 
কিন্ক তাহে আমার না লবে অপরাধ । 
বঞ্চিয়া বঞ্চন। করি নহে হেন সাধ ॥ - 
রাঁজপু বর বলে প্রিয়ে কি শুনি শ্রবণে | 
ছুঃখ পারাবার পার করিলে এক্ষণে ॥ 
হায়ং এত গুণ আঞ্গে নাহি জানি।, 
ভ্রমে এগুণের কত করিয়াছি প্লালি ॥ 
কতক্ষণে অপমান মার্জন! পাইব | 
তোমার যুগাল পদণহৃদয়ে ধরিব ॥ 
এই মত কহে কত করিয় আহ্লাদ । 

হেন কাঁলে উপস্থিত বিষম প্রমাদ ॥ 
সিংহাসন পাঁছে এক সহচরী ছিল । 
সভা মাঝে সে তখন আসি দীড়াইল ॥ 
ঘোঁষট। খুলিতে মুখ দেখিল কুমার । 
বলে শিয়াছিল এই মন্দির আমার ॥ 
কট. মট. চাহে রানা বিকট বদন। 
দেখিয়1 সভাস্তথগণ সচকিত মন. ॥ 
শুনং রাঁজকন্য। সহুচরী বলে । 
যাই নাই আমি নাম জানিবাঁর ছলে ॥ 



পারস/ ইতিহাস | 

সহেন] যৌবন জ্বাল! দাপিত্ববের ভার । 
তাই ভাবি তাহাতে কিৰপে হই পাঁর॥ 
বাইয়া? ছিলীম তাই মানস করিয়। 
লয়ে যাঁব কুমারে তোমারে ফাঁকি দিয়া॥ 
করিয়াছিলাম তাঁর সব আয়োজন । 
দেশীস্তরে একান্তরে যাব ছুই জন ॥ 
সাধনা ন। সিদ্ধ হলে! সাধিলাম রূথ1। 
বিফল হইল আঁশ ন? শুনিল কথা? 
কহিলাম' তব বুচ্ছা কত ভার কাছে ।, 
কোন ক্রমে মন ভাঙ্গে যদি যায় পাছে॥ 
দেখাইয়। মৃত্যু ভয় কহিন্ বচন। 
কাল রাজকন্যা হাতে হইবে নিধন ॥ 
বিফল ছর্নাম কর] কি ফল হইল । 
ছলন]1 হইল মাত্র ফল না দর্শিল। 
অভিমানে যাই ফিরে তাই হলে। ক্রোধ। 
তুমি ষে পাইবে তারে তাহে হিংসাবোধ। 
কিৰপে তোমায় ছলি কিনে তারে পাই। 
এ ভাবি তার নাম তোমারে জানাই । 
শুনিয়] ছিলাম নাম খেদের সময় | 
মনোদ্বহঞ্ধে সেই নাম কহেছি ভোমায় । 
পুরুষ ছেষিণী তুমি পুরুষে না চাহ। 
নান পেরে কভু নাহি করিবে বিবাহ ॥ 
ত.জিবে তাহারে তুমি হ্লেষে আমি পাঁব। 
হায় ং কেজানে হইবে ভিন্ন ভাব ॥ 
ফাকিতে পাইয়। নাম না ছাঁড়িলে তাঁকে। 
ফাঁকি দিতে আমি শেষে পড়িলীমফাকে॥ 
এছাঁর জীবন আর রাখিয়1 কি সুখ । 
সত্যু মোরে স্থান দিয়া.পরিহর ছুঃখ ॥ 
এত বলি বারি করি বস্ত্র“ঢাকা অঙ্গি। 
নিজহস্তে বক্ষাঘাত করিল বপসী ॥ 
হাহাকার সভামধ্যে পড়িল তখন । 
মহারাজ সশক্কিত শুখায় বদন ॥ 

কালকের স্থখভঙ্গ, হইল সশঙ্ক। 
কুমারী ফুকারি কান্দে পাইয়।'আতঙ্গ ॥ 

১৩৩ 

সজল নয়নে ধনী উঠি তাড়া তাড়ি । 
চলিল সীর কাছে নিংহান ছাড়ি ॥ 
মত শব কোলে করি ভাসে অশ্র জলে। 
একি কৈলি আরে আলি কান্দিং বলে ॥ 
কে জানে এমন তোর হবে সর্বনাশ । 
কেমনে জানিব বল তোর অভিঙাষ ॥ 
আগুণ লাগিবে যদি আমার বিয়ার | 
ছলে কলে কেন নাহি কহিলি আমায় ॥ 

তোর সমা প্রিয়তমা কেধা আর আছে। 

কি ছিল অদেয় যদি তোর প্রাণ বাঁচে ॥ 
শুনি সখী ম্বত স্বরে কহিতে লাগিল |: 
জীবন যৌবন জ্বাল! সকলি ঘুঠিল ॥ 
আমার মরণে শোক নাহি রাঁজবাল। 

মরণ মঙ্গল মোর গেল সবজ্বাল। ॥ 

দাসী হয়ে চির দিন এজীবন জ্বরা। 
তায় মদনের বাণে জিয়স্তভেতে মরা ॥ 
এছুইন্অরির কর একেবারে এড়ি । 
দাঁসিত্ব শৃঙ্খল আর মদনের বেড়ি ॥ 
অতএব সুন্দরী নাহিক মনস্তাপ । 
মানব দ্রেহেতে কোন নহি পুণ্য পাপ। 
মিশিবে মাটির কায়] মাটিতে এখন । 
বলিতে ২ রাগী ত্জিল জীবন ॥ 

মৃত্যু দেখি সভ্যগণ হার ২ করে। 
ঝর ২ কুমারীর ছুই আঁখি ঝরে ॥ 
মনোছুঃখে রাজপুত্র ভাবিয়] আকুল । 
বলে হইলাম তাঁর মরণের মুল ॥ 
কান্দিয়। কহেন রায় চক্ষে বহে বারি । 
এই কি অদৃষ্ঠ শেষে আছিল তোমারি ॥ 
জল হত বাচিয়া দর্শিল কৌন ফল। 
মরিলে যন্ত্রণা যেতো হইত কুশল ॥ . 
আহা মরি পরিজনে মরিল যখন। 
সমুদ্রে ডুবিয়া1 যদি মরিতে তখন ॥ 
নয় পাপ দ্বীপ ভোগ সব এড়াইতে । 
পুনর্বার রাজার ঘরেতে জন্ম নিতে 
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এই মত খেদ কত করিয়] রাজন। 
আজ্ীদিল গতি ক্রিয়া] করিতে তখন ॥ 
শকটে লইয়। শব তুলিল পর্বতে । 
যাগ যজ্ঞ তিন দিন কত হলো পথে ॥ 
সম্ভমে হইল মাঁটি পর্বত উপর 
যথাঁয় রাজার পুর্ব পৈতৃক কবর ॥ 
বলি আদি দৈব কন্ম কৈল নানাঁমতে। 
বন্দিনীর পরকাল ভাল হয় যাতে ॥ 
এই ৰপে গতি কন্ম হইলে তাহার । 
পড়ে গেল মহাঁধুম কন্যার বিয়ার ॥ 
দূত পাঠাইল রাজ বর্লাসের দেশে । 

তৈমুরে বিবাহ বার্তী লিখিয়! বিশেষে ॥ 

আমার পুরীতে আদি হবে অধিষ্ঠিত। 
রাজরাণী বেহানিকে আনিবে সহিত ॥ 

' এদিগেতে বিবাহের হয় আয়োজন । 
কাঁলফেরে কন্য। দান করিল রাঁজন ॥ 
আনন্দের সীম নাই রাজার আলম্ম। 
কোলাহল পড়িল তাবৎ দেশময় ॥ 
আহ্লাদে সকল প্রজা করয় উল্লাস। 

নৃত্য গীত মহোতংসব হয় এক মাস ॥ 
এত যে কন্যার দ্বেষ পুরুষেতে ছিল । 
দেখিয়া পতির গুণ সব পাশরিল ॥ 

বিবাহ করিয়' স্থখে আছে ছুই জন। 
বর্লাস হইতে দূত ফিরিল তখন ॥ 
আইল তৈমুর রায় মহিষীর সনে । . 
সঙ্গে রাজ? আলিঙ্গর সহ সেনাগণে ॥ 
পিত]1 মাতা আপিয়।ছে শুনি সমাচার | ! 
চলিল দুয়ারে দেখা করিতে কুমার ॥ 
কত দিন পরে দেখা পিতা মাতাসসনে। 
যে'জাঁন বুঝহু কত স্থুখ হৈল মনে ॥ 
পধম্পর তিন জনে আলিঙ্গন করে। 
পুলকে পুর্িত অঙ্গ নেত্রবারি ঝরে ॥. 

আলিঙগরে ঘুবর র্জ করিল প্রণতি। 
বলে'কি ভোম।র*গুণ ওহে নরপতি ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

যতনে রাখিয়াছিলে জননী পিতীয়। 
দয়া প্রকাশিয়] সঙ্গে আনিলে হেথায় ॥ 
রাঁজী বলে কে তেমারাআগে জানিনাই। 
অনাদর বিধিমতে হইয়াছে তাই ॥ 
ত্রুটি কত হইয়াছে বিশেষ সম্মীনে | 
আদিয়।ছি আমি তাই রাখিতে এখানে॥ 
অতঃপর তিন জনে চলিল পুরীতে। 
আঁক্তন খায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে ॥ 
পুলকিত মহারাজ উঠিয়া তখন'। 
কয়জনে আনন্দেতে করে আলিঙ্গন ॥ 
বেহাই বেহানি প্রতি কহে চীনেশ্বর । 
পেয়েছ তোমরা ভাই যন্ত্রণা বিস্তর | 
অনর্থ করিল যত কার্তষমের রাজা । 
রাজ্য লব দিব তার উপযুক্ত শাঁজ1 ॥ 

এত বলি দেশে ২ পাঠায় সংবাদ । 
কার্ডমি রাঁজার সঙ্গে হইবে'বিবাদ ॥ 
সাঁজিয়। অধীন সবে দলবল নিয়1। 
থাঁকহ বনুজ্ত ত্দ সন্নিকট গিয়1 ॥ 

পাঠাইল স্বদেশে সংবাদ আলিঙ্গর । 
সেনীগণে লইয়ণ আমিবে শীন্ঘুত্তর ॥ 

এই কপ রণসজ্জা হইতে লাগিল । 
বেহাই বেহানে রাজ আদরে রাখিল ॥ 
ছুই নৃপে স্বতন্ত্র দ্রিলেন ছুই বাস। 
হাঁজার ২ সেনা আরণ্কত দাস ॥ 

নিত্য ২ রাজা করে একত্রে ভোজন । 

রজনীতে বাদ্য গীত. অপুর্ব কীর্তন ॥ 
রাজা রাণী ভাগ্য ভাবি স্থখেতে রহিল। 
কিছু দিনে রাজ বন্যা প্রসব হইল। 
পরম সুন্দর পুত্র জন্মিল তাঁহার । 
'পড়িল আনন্দ বড় আলয়ে রাজার ॥ 

চীন রাজ বলিয়! রাখিল তাঁর নাম। 
দেশে মহোংসব কত ধুমধাম ॥ 
তদস্তর বার্তা এলো ভূপতির কাছে। 
দল বল রণ সজ্জ1 সব হইয়াছে । 



পারস/ ইতিহাস । 

আলিঙ্গর তৈমুর কালফ তিন জন। 
সাজিরা যদ্ধেতে যাঁত্র! করিল তখন ॥ 
ছাউনি করেছে যথ। সাঁত লক্ষ সেন1। 
উত্তবিল সেই খানে গিয়া তিন জনা ॥ 
হৃ্ঈমনে তিন জনে সেনাপতি হয়ে । 
কেলানে করিল যাত্রা সেনাগণ লয়ে ॥ 
কেল।'ন হইতে যাত্রা কাঁসগড় দেশে । 
তথ হতে কার্জম রাঁজ্যতে গেল শেষে ॥ 

যুদ্ধ বার্তধ শুনি হেথা কার্জমাধিপতি | 

করিতে লাগিল সাজ অতি শীন্্গতি ॥ 
তাঁড়া তাড়ি চারি লক্ষ সেনা সঙ্গে লয়ে । 
পুওরপহ আমিলেন সেনাপতি হয়ে ॥ 
কোঁজগ্ডী দেশের কাছে সংগ্রাম বাধিল। 
ছুই পক্ষ সম বলে খুঝিতে লাগিল ॥ 
বিষম হইল ঘুদ্ধ ঘোরতর অতি। 
পড়িল অসংখ্য সেনী আর সেনাপতি ॥ 

সাহসে কার্ডতমপতি সংগ্রাম করিল 
হারিয়। সমরে শেষে স্বপুত্রে মরিল ॥ 
পলাইল টৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিয় । 
পড়িল ছুলক্ষ বল কাটা বান্ধ। নিয়া ॥ - 

চীনের অসংখ্য সেন মরিল সমরে | 
সংগ্রাম বিজয় কিন্তু হলো অতঃপরে ॥ 

তৈমুর তখনি দুত প্রেরিল চীনায়. 
বিশেষ মঙ্গল কথা-্কহিতে রাঁজায় ॥ 
হেথায় শত্রুর দেশ যাইয়। সত্বরে | 
কার্জমে করিল রাজা আপন পুত্রেরে ॥ 
ছুরাআার রাজ্যে গজ সদ] দুখী ছিল । 
আনন্দে তৈমুর স্থতে সিংহাসন দিল ॥ 
রাজত্ব করিতে তথা লাগিল নন্দন | 
পূর্ব রাঁজ্য আস্ত্রীকনে চলিল1 রাজন ॥ 
গ্রজাগণ হেরি তারে আনন্দে ভামিল । 
পুর্ব অধিপতি বলি স্থখে সম্ভাষিল ॥ 
অবিশ্বীসি ঘর্কসিরা পলাইল রণে। 

সেই ক্রোধে যুদ্ধ পরে তাহাদের সনে ॥ 

১৩৫ 

সাধে যদি তখন সকল পাপযায়। 

অহঙ্গারে সর্বনটৈ ঘটাইল তায় ॥ 
দল বল সকল কাঁটিল নৃপবর। 
বিজয়ী হইয়া শেষে হয় রাজ্োশ্বর ॥ 
এই ৰপে পরাজয় করি শক্রদেশ। 
কার্জম নগরে যাত্রা করিলেন শেষ ॥ 
পত্রী পুত্রবধূ তথা! দেখিলেন শিয়1। 
চীনেশ্বর সেই খানে দেন পাঠাইয় ॥ 
কালকের ছর্গতি ঘুচিল এই ক্রমে | 
নিজ গুণে প্রতিষ্ঠিত প্রজাদের প্রেমে ॥ 
মজি প্রেয়পীর প্রেমে রহিল আনন্দে । 
বহুকাল রাজ্য ভোগ করেন সচ্ছন্দে ॥ 

আর এক পুত্র পরে হইল ভাহার । 
কার্জম দেশেতে শেষে রাজত্ব যাহার, ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চীনেশ্বর করিল পালন । 
আপনার উত্তরাঁধিকারীর কারণ ॥ 
তৈমুর মহিষী সনে গেল আক্ত্রীকনে। 
করিতে লাগিল রাজ্য আনন্দিত মনে ॥ 
পরিতুষ্ট হইলেন বর্লাসি রাজন। 
বিদা হইয়া? রাজ্যে করিলা গমন ॥ 

কাহিনী সমাগু করি, ধাত্রী কহে সহচরি, 
বল দেখি শুনিলে কেমন 

সবে বলে আহা২, বলিয়াছ তুমি যাহা, 
নাহি শুনি কখন এখন ॥ 

ধন্য সে নরেন্দ্রস্থৃত, জ্ঞান বাঁন কপ যুত, 
গুণময় গুণের সাঁপর । 

কি কব তাহার মর্ম,জানেসেপ্রেমের ধর্ম, 
রসময় রনিক নাগর ॥ 

পুরুষের দৌষ ধরা, রাগে, দ্বেষে, মন ভরা, 
মন ভারি কহিছে কুমীরি। 

অশরে আরে কি কহিস্ বল বল 'খাবলিস্, 
কিব। গুণ দেখিলি ভাঁহারি ॥ 
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কি জানে সে পিরিতের মন্ম | 
কেবল গোয়ার সেটা, একগু য় আর ঠেটণ, 

বোধাবোধ নাহি কর্মাকর্ন্ম ॥ 
তবেবটে মানিভাই,হাঁনসিহাঁসি কহেতাই. 

ফদল্লাল। উপধুক্ত স্বামী । 
নামরি প্রিয়ের সনে, পঞ্চাশ বৎসর বনে, 

কেমনে রহিল ভাবি আমি ॥ 
ধাত্রী কহেঠাকুরাণী, আমরি কিকহবাণী, 

বড় দোষ ধরিতেই জান। 
গুণ কিছু নাহি বাছ, দোষ পিছু সদ1 আছ, 

সদ দৌষ করহ সন্ধান ॥ 
ভাল ভাল গুণবতী, নহ যদি হৃুষ্টমতি, 

আর এক কহি ইতিহাঁন। 
কন্যাকহে ক্ষতিনাই, সখীরা শুনিবে তাই, 

পুর1ও তাঁদের অতিলাষ॥ 
সত্য বটে কহি শুন, আছরে তোমার গুণ, 

হর মন কাহিনী কহিয়?। 
যা1বলবলিব তোরে, শুনপ্ররিয়ে ধাত্রী ওরে, 

দোষ কভু ন1 থাকে ছাপিয়া ॥ 

যত কহ সাজা ইয়া, দোষগুণে ঢাক দিয়া, 
দোষ যে না রহে অপ্রকাশ। 

বৃথ! তুমি কহ ভাল, পুৰধষের মন কাল, 
শুনি ধাত্রী কহে ইতিহাস ॥ 

বদরউদ্দিিন রাজ। ও 
ইতিহাস | 

ডেমস্কস নামে ধাম, বদরউদ্দিন নীম, 
নানা গুণে গুগবস্ত রায় ॥ 

মন্ত্রী তারজ্ঞানী অন্ি,আতিলমুলক খ্যাতি, 
রাজের মল সদ চায় ॥ 

তাছার গুণের তরে, সবে মহামান্য করে, 
প্রশংপিশ ন্বপতি গোচরে। 

পারস/ ইতিহাস । 

শুন তোর] শুন শুন,কেমনে কহিস গুণ, রাজ কন্মে দৃঢ় মতি, সরল সতর্ক অতি 
পক্ষপাঁত কাহার ন1 করে। 

এঁই গুণে অনিবার্য্য, করিতেন বাজ কার্য, 
বিচক্ষণ স্বভাব গম্ভীর |, 

কিন্তু সদ মুখ ভার, এই হেতু খ্যাতি ভার, 
হয়েছিল বিমর্ষ উদ্জীর ॥ 

দভা মধ্যে অবিরত, রহস্য কৌতুক ক, 
করে লৌক"হয়ে হরষিত। 

মন্ত্রীবর নাহি হাসে, সরস নাদ্ছিক ভাষে, 
সদ থাকে চিন্তায় স্তম্ভিত ॥ 

এক দিন নরপতি, হরিষে মঞ্জ্রীর প্রতি, 
হাস্য মুখে করেন কৌততৃক । 

মন্ত্রী তায় স্থখী নয়, বিষণ্ণ বদনে রয়, 
যেন কত হয়েছে অসুখ ॥ 

তাহা! হেরি নৃপবর, বলে কহ মন্ত্রীবর, 
এ কেমন স্বর্ভীৰ তোম।র। 

সদত থাকহ দুঃখে, নীরদ বিরস মুখে, 
সরস না হেরি এক বার ॥ 

এই যে বৎসর দশ, আছহ আমার বশ, 
এক বার মুখে নাহি হাসি। 

কেমন মনুষ্য তুমি,কিছুই না বুঝি আমি, 
“থাঁক যেন্ত হইয়। উদাসী ॥ 

শুনিয়। উজীর কয়, শুন রাজ] মহাশয়, 
চমৎকার কিছুনা মাঁনিবে | 

অবনী মগ্ডলে তাই, চিস্তাহীন লোক নাই, 
চিন্তাধীন সকলে জানিবে ॥ 

এত শুনি কহে ভূপ, কি কহিলে অপৰূপ, 
কেন দুঃখী সকলে হইরে ' 

থ'কিবেক মনো ছুঃখ,তাহে নাহি পাঁওমখ, 

আত্ম মত জগত দেখিবে ॥ 
যুড়িয়। যুগল কর, কহিতেছে মন্ত্রীবর, 

মহারাজ করহ শ্রুবণ। 

অস্গখী মনুষ্য জাতি, ছুঃখেদদ্ধ দিবা রাঁতি, 
সুখ সাতি নহেক খন ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

চিস্তাকরিদেখরায়,চিস্তাছাঁড়া পাবেকায় 
চিস্তানিলে জ্বলে সর্ধ জন। 

তুমিও হে নৃপমণি, কহ দেখি সত্য শুনি, 
চিন্তা শুন্য তোমার কি মন ॥ 

রাজা বলে মন্ত্রী প্রাতি,এ কেমনবাক্য রীতি, 
শক্রগণ ঘেরিয়া আমায় ' 

শিরোপরিরাজ্যভাঁস, . চিস্তাআছেত। 
সখী কিত্দে হইব তাহায় ॥ 

কিন্তু হেন মনে লয়, সবার. একপ নয়, 
সামান্যেতে স্বখী আছে কত । 

নির্মাল তাঁদের স্থখ, কখন না] জানে ছুঃখ, 
সুখ চিস্তা করে অবিরত ॥ 

ভূপাতি যতেক কয়, উজীর অটল রয়, 

দেখি রায় পুনরায় কহে। 
সবে যদি সুখী নয়, মোর মনে এই লয়, 

সকলে তোমার সম নহে ॥ 

কারো সঙ্গে নাহি ভাব,সদ1 ধর মৌনভাব 
এ ভাব ভোমার কি কারণ । 

মুখে নাহি দেখি হাঁস, কহ নাহি মিষ্টভাষ, 
বল দেখি শুনি বিবরণ ॥ 

মন্ত্রী কহে মহাশয়, পালন করিতে হয়, 
আজ্ঞা যদি করিলে আম'রে।' 

শুনহ কাহিনী তবে, তাহাতে বিদিত হবে, 
সখা লোক নাহি এ সংসারে ॥ 

বিমর্ষ মন্ত্রী অর্থাৎ আতল মলক 
ও জেলেকার পেমের 

উপাখ্যান | 

আছিল জহরী এক বোগদাঁদে ধাঁম। 
ধনবস্ত অতিশয় আবছুলা নাম ॥ 
আমি তার এক পুত্র শুন পরিচয় । 
বিদ্যার কারণ পিত। করে কত ব্যয় ॥ 

১৩৭ 

বাল্যকালাঁবধি মোরে যতন করিয়া 

শিখাইল নানা বিদ্যা পণ্ডিত রাখিয়]॥ 
শিক্ষকে করায় নালা শাস্ত্র অধ্যয়ন । 
শত্বজ্ঞান দাঁয়ভাগ ন্যায় দরশন ॥ 
শিখাইল একে একে আপিয়ার ভাষা । 
ভ্রমণে দর্শিবে ফল করি এই আশা । 
কিন্ত মোর স্বভাবে কুভাব জন্মাইল । 
অসৎচরিত্রে সদ1 চিত্ত প্রবেশিল ॥ 
এভাঁৰ নিরক্ষি পিতা হইয়। ভাবিত। 
ভাবাস্তর করিবাঁরে বুঝাতেন নীত ॥ 
পিতণ যদি জ্ঞানী হয় পুত্র পরদারী। 
জ্ঞান বাক্যে কখন কি হিত হয় তারি ॥ 
দতেন জন্ক যত জ্ঞান উপদেশ । 
বাতুলত] মনে ভাবি করিভাম দ্বেষ। 
এক দিন করিতেছি উদ্যানে ভ্রমণ । 
পিতা তথা আসি কহে করিয়? ভঙসন॥ 
শুনরে নির্বোধ পুত্র অশান্ত অজ্ঞান । 
রহিয়।ছি আমি তোর কন্টক সমান ॥ 
একন্টক হতে মুক্তি পাইবি ত্বরায়। 
কৃতান্ত নিকটবত্তী লইতে আমায় ॥ 
পাইবে অতুল ধন হবে অধিপতি। 
সাবধান অপব্যয়ে নাহি দিবে মতি ॥ 
একান্ত না শুন কথা ধন যদি যায়। 

এই দেখ উদ্যানেতে বৃক্ষ শোভা পায়। 
ইহার শাখায় রজ্জ, বন্ধন করিবে । 
গলে দিয় ভাবি ছুঃখ হইতে তরিবে ॥ 

কিছু দিনে জনকের হইল মরণ । 
ধূন ধামে গোর তার দিলাম তখন ॥ 
পাইয়া অতুল ধন প্রভুল ভাবিয়। 
রাখিলাম প্রাঁস দাঁশী অনেক আনিয়া ॥ 
লম্পট আচারী ষত আছিল! নগরে | 
আনিয়া সকলে আমি রাখিলাম ঘরে ॥ 
নিরস্তর করি সঙ্গ কজন সহিত । 
দিব। রাত্রি বাদ্য গান মদ্যেতে মোহিত ॥ 



৯৩৮ 

এই ৰপে থাকি মত্ত নাহিক চেতন । 
ছুঃখোদয় ক্রমে হয় ক্ষয় সব ধন 
নির্ধন দেখিয়। সখা সকলে ত্যজিল। 
একে একে দাঁসগণ ছাঁড়িতে লাগিল ॥ 
অসহ্য হইল ছুঃখ সহ্য করা ভার । 
মনে ভাবি হাঁয় বিধি একি চমংকার ॥ 
কেন নাহি শুনিলাম পিতার আদেশ । 

তাহার উচিত ফল হতেছে অশেষ ॥ 
এখন সম্বল মাত্র আছে ভদ্রাসন। 
তার মূল্যে কত দিন পাঁলিৰ জীবন ॥ 
হাঁয় হায় তাহা গেলে কি দশ ঘটিবে। 
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা! করিতে হইবে ॥ 
কি মুখে লোকের কাছে যাঁজ্ঞা করিব । 

বদান্য হয়ে কি শেষে সুদৈন্য হইব ॥ 
হায় হায় কেমনে সহিব অপমান। 

আমার উচিত হয় না রাখিতে প্রাণ ॥ 
কহিয়? ছিলেন পিত। হও যদি দৈন্য। 
নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ না ভাবিয়া অন্য ॥ 
ছুঃখী হতে বাকি আর কি আছে এখন। 
মরিব পিতার বাক) করিতে পালন ॥ 

এত ভাবি রজ্জ, এক করিলাম ক্রয়। 
চলিলাম উদ্যানেতে যথ। বৃক্ষ রয় ॥ 
প্রস্তর উপরি উঠি সেই বৃক্ষ তলে । 
শাখায় বান্ধিয়। রজ্জ, লাগাইনু গলে ॥ 
কিব1 বিধাতার কম্ম পরমায়ু ছিল। 
ভরেতে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়। পড়িল ॥ 
দেখিয় বড়ই খেদ উপজিল মনে । 
স্ত্যু আঁশ। করিলাম গেল অকারণে ॥ 
হেন কালে চক্ষু মেলি ভগ্ন শাখা পানে। 
দেখিলাম বহু রত্ব পতিত জ্গ্রানে ॥ 
সছিদ্র তরুর ক্ন্ধ শাখায় তেমনি । 
অন্ুমানি ভিতরেতে আছে কত মণি ॥ 
অমনি গলের রজ্জ, ফেলাই টানিয়]। 
কাটিলাম তরুবরে কুঠারি আনিয়1 ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

দেখিয়! প্রচুর নিধি ঘুচিল বিষাদ । 
শোক তাপ দূরে গেল হইল আহ্লাদ ॥ 
জনকের ন্সেহ ভাব ভাবি মনে মনে। - 

মরিতে কহিয়াছিল ইহার কারণে । 
স্ুখাঁশয় আর নয় না! করি অধন্ম | 
করিব পিতার মত জহরির কর্ম ॥ 
হীরার পরীক্ষা ভাল আইসে আদার । 
হবনা অগ্রতিপন্ন জাতি ধ্যবলসায় ॥ 
জহরী ছুজনছিল বোগ্দাঁদ দেশেতে। । 
পূর্বের প্রণয় ছিল পিতার সঙ্গেতে ॥ 
বাণিজ্য করিতে তারা আরমসে যায় । 
অংশিদার আমি এক হইলাম তায় ॥ 
একত্রে মিলিয়। সবে বশরায় গিয়। | 

আরমসে চলিলাম তরি আরোহিয়] ॥ 
এই পে যাই মোর প্রণয় অত্যন্ত । 

ঘটিল পশ্চাঁৎ যাহা শুনহ বৃত্তীস্ত ॥ 
জলপথ প্রায় শেষ নিকট শহর । 
স্থরাপান করি সবে আহ্লাদ বিস্তর ॥ 

কিব] ছুরদৃষ্ট ভাগ্যে দুঃখ নাকি ছিল। 
আহ্লাদ করিতে গিয়। প্রমাঁদ ঘটিল ॥ 

মদে মত্ত দেখি মোরে অংশী ছুই জন। 
নিশিতে অর্ণব মাঝে করিল ক্ষেপণ ॥ 
সঘনে পবন বহে ঘোর অন্ধকার | 
উত্তঙ্গ তরঙ্গ তায় পর্বত আকার ॥ 
দৃশ্ঠ নাহি কুল তাহে ভীম্ম পারাবার। 
আলম্বন বিনা কার সাধ্য হয় পার ॥ 

পড়িয়া! গভীর নীরে না পাইয়া কুল। 
ভাবিলাম লাভ হেতু হারা ইনু মুল ॥ 
কিন্ত কৃপানিধি বিধি হয়ে অনুকুল । 
অকুল বারিধি হতে সমর্পিল1 কুল ॥ 
আছিল পর্বত এক শহর নিকটে । 
তরঙ্গে তুলিয়। আনি দিল তার তটে । 
তট পেয়ে ত্রাম গেল হইল আবহ্লাদ। 
সার। নিশি বিধাতারে দেই ধন্যবাদ 



পারস/ ইতিহাস | 

প্রভাতে পর্কতোঁপরি উঠিলাম গিয়া । 
স্কটিক কুড়ায় তথা কনষকে আসিয়া ॥ 
কহিলাঁম সব কথা ক্ষেত্রপ সকলে । 
শুনিয়1 ছুদশ সবে ভাসে অশ্রজলে ॥ 
দৈন্য দেখি দয় করি খাদ্য দ্রব্য দিল। 
পশ্চাঁৎ আর্মস দেশে লইয়। চলিল ॥ 
সরায়ে থাকিতে শিয়া দেখি চমংকার। 
বলিয়] আছয় তথা এক অংশিদার ॥ 
মনে জানে সমুদ্রেতে দিয়।ছে ফেলিয়1 | 
খাইয়াছে জলজস্ত তখনি ধরিয়া ॥ 
অবাক হইল দেখি মরি নাই জলে । 
আন্তে ব্যস্তে উঠিয়! সজির কাছে চলে ॥ 
ক্ষণে আর জনে লয়ে আঁইল সেখানে । 
না করিল বাক্যালাপ যেন নাহি জানে ॥ 

ক্রেধেতে জ্বলিল অঙ্গ সহিতে না পারি। 
কহিলাম ওরে দুষ্ট পরধন হারী ॥ 
করিলি মন্ত্রণা এত মারিতে আমায় । 
কে মারে তাহারে যার ঈশ্বর সহায় ॥ 
চোরের সংসর্গে মোর কায নাহি আর॥ 
ফিরে দে এখনি অংশ বুঝিয়। আমার ॥ 
মাঁনী হলে একথায় মরমে মরিত | 
বেহাঁয়। কি হায় হবে সরমে বর্জিত॥ 
উল্ট1 চোর! গিরিবান্ধি কহে ছুই জনে। 
প্রবঞ্চনা কথ কহ কয় নাহি মনে ॥ 

এত দর্প কিসে কে'ন ধার ধারি তোর। 
একোন চাতুরি কথা ওরে জুয়াচোর ॥ 
এত বলি ছাড় মারে পাড়ি দুজনায়। 
কি করি উপায় হীন বিহীন সহায় ॥ 
কহিলাঁম ভাঁলভ'ল থ।করে ছুর্জন । 
তোদের শিখাব ভল কাজীর সদন ॥ 
একথা শুনিতে দৌোহে তখনি চলিল। 
আমি না ফাইতে আগেষাইয়। পাড়ল ॥ 

কাঁজীকে নজর দিল মাণিক জহর | 
 প্রধামিয়] বিন'ইয়। কহিল বিস্তর ॥ 

১৯৩৯ 

শন শুন বিচারক কহে চোর গণ। 
তুমি ধন্ম অবতার বিচার দর্পণ ॥ 
সত্যের আদিত্য প্রভু আছহ প্রকাশ । 
যার করে চাতৃরি কারিদ হয় নাশ ॥ 
দোহাই তোমাব দেৌঁহে লয়েছি শরণ। 
রক্ষা কর আম্রা অনাথ ছুই জন॥ 
বিদেশ হইতে মোর আমি এই দেশে। 
হব কি চোরের হাতে অপমান শেষে ॥ 
অনেক ছুঃখের ধন চোঁরে কি করিবে । 
দোহাই বিচার পতি বিচার করিবে ॥ 
কাজী বলে কেট? চোর বল দেখি শুনি। 
চোঁর বলে আমরা তাঁহ!কে নাহি চিনি ॥ 
সে বেটা বিষম চোর লাশিয়াছে পাছে। 
সর্বস্ব লইবে প্রভূ ফন্দি করিয় ছে ॥ 
বলিতেছে ছুই জনে এই সব কথা। 
হেনকালে আমি গিয়া উপনীত তথা ॥ 
হের দেখ এই চোর কহে চোর গণ । 
চোরের বুকের পাট? দেখহ কেমন ॥ 
কোন ফন্দি করি বেটা আনিল হেথায়। 
দোহাই দোহাই রক্ষা করহ দৌহায় ॥ 
আমি শিয়া দাড়াইনু করিতে উত্তর । 
দাড়ান কেবল সার কে লয় খবর ॥ 
ধনীর সকলে বন্ধু নির্ধনীর নয়। 
ধন বিনা কে কার নিমিত্তে কথা কয়॥ 
সঙ্গিদের ছিল ধন দিলেক বিস্তর । 
আমি ধনহীন দীন কি দেব নজর ॥ 
বিপক্ষের ধনে কাজী সপক্ষ হইল । 
আটক করিয়! মোরে ফটকে রাখিল ॥ 
আনন্দে চলিয়া গেল অংশী ছুই জন। 
লৌহ বেড় দিয়া মোরে করিল বন্ধন । 

 থাকিলাম কারাগারে পড়িয়া তখন । 

ছিল ন! ভরস] মুক্তি পাইব তখন ॥ 
কিন্ত ধর্ম সুক্ষ গতি জনঞ্রতি ক্রমে | 
শুনিল সমস্ত কথ। কৃষিগণ ক্রমে ॥ 



১৪. 

বিচারক সন্গিধ(নে তাহারা আইল । 
জল মগ্ন বিবরণ বিস্তারি কহিল ॥ 
শুনিয়1 কাজীর চক্ষু ফুটিল তখন। 
বুঝিল শত্রর কিব] কুটিল মনন ॥ 
তখন পাঠায় দত উত্তর খানায় । 
পলায়ে গিয়াছে তার ধরিবে কাহায় ॥ 
বঝিয়া বিচার পতি পাইল সন্তোষ । 
মুক্তি দান দিল মোরেজানিয়' নির্দোষ ॥ 
এমন বিপদে যদি তারিল। ঈশ্বর | 
ধন্যবাদ করিলাম তাহারে বিস্তর ॥ 
কিন্ত সে জীবন বুথ। না ঘুচিল দুঃখ । 
অন্নাভাবে নির্স্তর অন্তরে অস্থুখ ॥ 

বিচারি ক্ষণেক পরে যে রাখিল প্রাণ । 
সেই সুখ দাতা ছুঃখে করিবেন ত্রাণ | 
এত ভাবি উঠিল।ম ঈশ্বর ভাবিয়1। 
চলিলাম লার নঠে আর্মস ছাড়িয়] ॥ 
নিরাজে যাইছে যাত্র দেখা হল পথে। 
খেজমতে চলিলাম তাহাদের সাতে ॥ 

কত দ্রিনে উপনীত সিরাজ নগরে । 
সাতানস্প ন.নে ভূপ যথা রাজ্য করে। 
গৃহ বনা সরাই হইল বাস স্থান। 
কোন ৰপে ছঃখে কাল হয় অবসান ॥ 

এক দিন মঠ হতে যেতেছি বাসায় । 
হেন কালে পথে এক রাজকন্দী যায় ॥ 
পরম সুন্দর কপ জামা যোড়া গায়। 
দড়ীইল পথি নধ্যে দেখিয়া আনায় ॥ 
ডাকিয়। জিজ্ঞাসে পরে শুন যুব নর। 
এমন অবস্থা কেন কোন দেশে ঘর ॥ 

কহিলাম পরিচয় শুন মহাশয় । 
বোগ্দাদ নিবাশী আমি ছুঃখট অতিশয়॥ 
সংক্ষেপে দুঃখের কখা কহিল ম পরে । 
শনির] বয়স কত জিজ্ঞাসিল মোরে ॥ 
বয়নে উনিশ বর্ব উত্তর করিতে । 
রাজপুরে লয়ে মোরে চলিল ত্বরিতে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 

পুরীর ভিতরে আনি জিজ্ঞাঁদিল নাম। 
হোসন উপাধি মোর তারে কহিলাম ॥ 
শুনিয়। মধুর ভাষে কনম্মকারী কয়। 
তোমার ছুঃখেতে মোর চিস্তিত হৃদয় ॥ 
আমি এই রাজার বাটার জমাদার। 
কিস্কর নিযুক্ত কর্ম মোর অধিকার ॥ 
সম্প্রতি শয়নাগারে কন্ম এক খালি । 
অভিপ্রায় তোমাকে 'নযুক্ত করি পালি ॥ 
নবীন যুবক 'তুনি ৰপবান আর। 
তোমাকেই উপযুক্ত পাত্র দেখি তার ॥ 
এত বলি শখ্যাগারে নিযুক্ত করিল। 
শিক্ষা ইয় কন্মকাজ তৃত্য সাজা ইল ॥ 

এক দিন শুনহ আশ্চর্যয বিবরণ । 

পুরীর উদ্যানে যাই করিতে ভ্রমণ ॥ 
নিশিতে বেড়ায় তথ যত নারীগণ। 
আজ্ঞা নাই পুরুষ থাকিতে কোন জন ॥ 
থাকে যদি কোন জন রঙ্জনী সময়। 
ত্রাণ নাহি করে নৃপ প্রাণ তার লর ॥ 
টদৈবাং আরাম মাঝে আরামে বলিয়া । 
ভাঁবিতে ছিলাম ছুঃখ বিমপ্ন হইন্না ॥ 
বমনে কেমনে দিবা করিল গমন । 

আগত রজনী কাল নাহিক চেতন॥ 
যামিনী আগত হেরি পলাই ত্রায় । 
অমাঁন কামিনা একসধারিল তথায় ॥ 

কিব। অপৰপ ৰপ কি দিব উপমা । 
উদ্যানে উদয় তে. খরেছে চক্দ্রমা ॥ 
নারী কহে কহ কহ শুনি বিবরণ । 
যাইতেছ ত্বরা কর কিসের কারণ ॥ 
কি আর কহিব বল কহিলাম আমি । 
উপস্থিতা বিভাবরী তাই ভ্রতগামী ॥ 
তুমিত সুন্দরী তাঁর জানহ দন্ধান। 
পথ ছাড় শীত্র ধাই নহে যাবে প্রাণ ॥ 
নারী কহে কিফল বিফল যাও আর। 
আগত সে কাল রাত্রি ভয় কর বার। 



পারস/ ইতিহাস ! 

শুনি কানিনীর বাণী কম্প কলেবর 
দশদিক শুন্য দেখি নাহি সরে স্বর ॥ 
কান্দিয়া কহিন্ তারে শুনগো স্থন্দরী। 
কেমনে বাঁচিব বল কি উপায় করি॥ 
রমণী হানিয়! কহে কেন ভ।ব আর। 
কপাল প্রসন্ন বড় আজিহে তোমার ॥ 
হের দেখ আমি নারা ষোড়শ বয়সী । 
নান! গুণে গুণবতী পরম কপসী ॥ 
আমি বলি সুন্দরী কি দিবে পরিচয় । 
শশি বিনা? উপবনে হেরি চক্দ্রোদয় ॥ 
কিজানি প্রশংস1 আমি করিব তোমার। 

ভেবে দেখ এখন কি পময় আমার ।॥ 
নারী কহে সত্য বটে সময় এনয়। 

কিন্ত নাহি দেখি কোন চিন্তার বিষয় ॥ 
আমার বচন ধর মনে মান সুখ । 

কালি কি হইবে তার আজি কেনছুঃখ ॥ 
কি ফল বিকল তত্ব ভাবির বিচার। 
এখন করেতে তব সখের ভাগার ॥ 

বর্তমানে বত হও ত্যজি ভাবি ভাব । 
বিজ্ঞ জনে নাহি ত্যজে উপাস্থত লাভ ॥ 
আমি কে রমণী তুমি কিছু তে। জানন]। 
জানিলে দস সখ ত্যজিতে ভাবনা ॥ 
এত যদি রসবতী আশ্বাস করিল । 

সুখ আশে প্রেম কানে মাঁনস পড়িল ॥ 
ক্রমে ক্রমে গেল ভয় বাড়িল আশয় ॥ 
মনে ভাবি আর তবে কারে করি ভয়। 

এমন সুন্দরী পেয়ে ছাড়ে কোন জন। 
এখন ছাড়িৰ যদি পাইৰ কখন ॥ 
এত ভাবি কর তার করিন্ু ধারণ। 

ধরিতে উঠিল ধনী করিয়ণ ক্রন্দন ॥ 
অমনি রমণী এলো দশ বার জন। 
দেখিয়] মনেতে ভাবি এ আর কেমন ॥ 
হবে বুঝি কোন সখী কৌতুক ভাবিয়া । 
বিদ্রপ করিছে আনি আমাকে লইয়] ॥ 

১৪১ 

হাসি হাঁপি নারীগণ আপি তার কাছে। 
দেখে রাম] ভয়েতে কম্পিতা হইয়াছে ॥ 
বল বল কেলিকারী কহে এক জন। 

আর কি কৌতুক তুই করিবি এমন ॥ 
কেলি বলে রে ভাই না চাহি কৌতুক । 
যা] করেছি তাই ভাল পাইয়াছি ॥ 
সখীগণ ঘেরিল আমার চারি পাশ । 
করিতে লাগিল কত হাস্য পরিহান ॥ 
এ বড় প্রেমিক ভাঁই এক জনা কহে। 
মজিয়াছে মন মোর মান কিসে রহে॥ 
আর জন বলে ভাই সদ ভাবি তাই। 
এ হেন পুরুষে যেন নির্জনেতে পাই ॥ 
কথায় কথায় হাঁসে সব সখীগণ । 
বাক্য নাহি সরে মোৌর দেহ অচেতন 
আহা মরি আহ মরি করে কোন জন। 
প্রভাত হইলে কলি নিশ্চয় মরণ ॥ 

এমন রমণী ভক্ত যেই জন হয়। 
তাহার জীবন দণ্ড কর যুক্ত নয় ॥ 
রাজ কন) সন্বোধিয়] কহে এক নারী । 
সকলের হত্রী কত্রী তুমিতো সুন্দরী ॥ 
কহ শুনি এ জনের কি হবে উপায়। 
ফেলিয় যাব কি মোরা বাঁচাব ইহায় ॥ 
কন্যা কহে কাঁষ নাই মারিয়। এবার । 
লয়ে চলো। আজি ওরে মন্দিরে আমার ॥ 
পুরুষ কখন যাহা দেখেনা দেখিবে। 
অবল1 সরল অতি অবশ্য মাঁনিবে ॥ 

অবিলম্বে নারী বেশ আনায় কামিনী । 
ল্য়ে যায় অন্তঃপুরে সাঁজায়ে বন্দিনী ॥ 
কিবা মনোহর ঘর দেখিল।ম শিয়া । 

করিয়াছে আলোময় গন্ধবাতি দিয়] ॥ 
যেমন রাজার সভা কন্যার তেমন । 

রত্বাসন চারিদিকে অতি সুশোৌভন ॥ 
কার্প কাষের গদি বিংশতি সৎখ্যাঁয় | 
মণ্ডল আকার পাতা ঘরের মেজায় ॥ 
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বমিল কামিনী গণ মগুলি করিয়1। দেখ দেখি আমরা যুবতী নারীগণ | 

আমায় তাহার মাঝে বসাইল নিয়] ॥ কাঁহাকে বাসনা হয় করিতে গ্রহণ ॥ 

রাজকন্যা খাদ্য দ্রব্য আনিতে কহিল। ভাবিয়। চিস্তিয়া কহি শুন বরানন1। 

ছয় জন দাসী আনি প্রস্তুত করিল ॥ তোমারে উচিত নহে সখী মধ্যে গণ] ॥ 

ফল মুল মিশরদ্রব্য আনে নানা মত। তুমি গুণে নিৰপম1 পরম ৰূপসী । 

আনন্দে আহার করে নারীগণ যত ॥ নক্ষত্র সমাজে যেন পুরিমার শশি ॥ 
ভোজনান্তে প্রক্ষালন করি হস্ত মুখ । তোমারে হেরিলে অন্যে চক্ষু বায় কার। 

কথোপকথনে ক্রমে বাঁড়িল কৌতুক ॥ সখীদের সঙ্গে কিসে তুলন1 তোমার ॥ 

সম্মুখে বসিল মোর আনি কেলিকারী । এই কথা কহি কিন্ত কেলি প্রতি আখি ॥ 

ক্ষণে ২ টায় রাঁমা হাসে আখি ঠারি ॥ ইহাতে আমার ভাব বুঝিতে কি বাকি। 
আমিও কটাক্ষ করি আড়ে২ চাই। বুঝিয়া ঈষদ হাসিরাজকন্যা কয়। 

রমণী চাহিলে মুখ অমনি লুকাই ॥ মুখে এক মনে আর ছাপা নাহি রয় ॥ 

কতক্ষণ নুকাচুরি আঁখি ঠারা ঠারি। ভোসামোদি কথ। কেন কহিতেছ ভাই। 

বাড়াবাড়ি হতে চেয়ে দেখে সব নারী ॥ মন রাখা কথা মৌরা শুনিতে না চাই। 

রাজকন্যা জেলেকা সাহস দিয়াকন।  স্বব্ূপ বচন কহ বিদ্রপ না কর। 
এত কেন মুখচোর! তুনি হে হোসন ॥ কোন জনে লাগিয়াছে তোমার অন্তর ॥ 

সরম ভরম ত্যজ নির্ভয়েতে রও । সত্য কহ কেহ মোরা রুণ্ত। ন1হইব। 

প্রেমাধিনী বৌধ করি সুখে কথা কও ॥ 'বরঞ্চ শুনিলে বড় সন্তোষ পাইব ॥ 

দেখ দেখি আমার সকল সখী গণে। এত যদি রাজকন্যা আশ্বীন করিল । 

সত্য কহ তোমার কাঁহাঁকে লাগে মনে বল বল বলি সব বন্দিনী ধরিল॥ 

একথা শুনিয়1 বড় ঠেকিলাম দায় । কেলিকারী পীড়া পীড়ি করিল বিশেষে। 

মনে ভাঁবি ভাল মন্দ কহিব কাহায় ॥ তারে যেন ভাল কব জানিল আভাষে ॥ 

একে যদি ভাল বলি অন্যে হবে ক্ুষ্তী। কি করি এড়াৰ কত না কহিলে নয়। 
কাহারে করিব কুঙ্ কারেবা সন্ুষ্ঠী ॥ অবশেষে ত্যজিলাক্ সব লজ্জা ভয় ॥ 

বয়সে সমান সবে পেতে মোহিনী |  কহিলাম শুন শুন রাজার কুমারী । 

ফলত সুন্দরী বটে রাজার নন্দিনী ॥ ৰকপের বিচার আমি কি করিতে পারি ॥ 

প্রকাশিয়! তাহাও বলিতে নাহি পারি পরম সুন্দরী সবে অতি মনোরম । 

মনে লাশিয়াছে ভাল দেখি কেলিকারী কাহায় ইহার মাঝে না দেখি অধম1 | 
কি জানি কহিলে তাহ] ঘটেকোন দায় ।। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসিলে মিথ্যা কহা নয় । 

লাভে হতে রাজকন্যা মনোপঞ্ুঃখ পায় কেলিকারী সুন্দরী আমার মনে লয় ॥ 

তাবিয় নাঁপাই কিছুকি কহি তখন। মুখ হতে এই কথ বাহির হইতে । 
রাঁজকন্য। বলে কেন ভাবিছ হোন ॥ কেকারগায়েতে পড়ে হাসিতেং ॥ 

যারে ইচ্ছা ভাল কহ কি লাগি ভাবন1 হানি দেখি মুগ্ধ প্রায় মক হয়ে রই। 
তোম! প্রতি রুষ্ঠা * হইবে কোন ন্গনা' এরা! বুঝি ছক্স নারী মনে মনে কই ॥ | 
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জেলেকা কহিল আসি শুনছে হোসন। পরিবার স্ন্ সেই যাবে বশরায়। 

উত্তমে উত্তম তুমি কহিলে এখন ॥ 
কেলিকারী আমার পরম শ্রিয়তম। । 
সকল সঙ্গিনী জিনি ৰপে মনোরমা ॥ 
তাহার গুণের কিবা দিব পরিচয় | 
বপ সমা নিৰপমা সকলেতে কয় ॥ 
পরে যত নারীগণ পরিহাঁসে কয় । 
ভাঁললে। কপাঁল কেলি ভাল কৈলি জয়॥ 
আনাইল রাজকন্য। দিব্য এক বাঁশী। 
শ্রিয়তমণ] সখী করে দিল হালি হাঁসি ॥ 
তুমিত গুণেতে জানি বড় স্থনিপুণ । 
নাগরে দেখাও দেখি আপনার গুণ ॥ 

বান্ধিয়। বাশীর স্থর সুন্দরী বাজাঁয়। 
শুনি স্থমধুর বাদ্য অন্তর জুড়ায় ॥ 
যন্ত্রে মিলা ইয়। স্থর তার পরে সেই। 
গীত এক গাইল তাহার ভাব এই ॥ 
যুবতীর প্রেমে যদি কোন জন মজে । 
তাহার উচিত তারে চিরকাল ভজে ॥ 
গাইতে গাইতে রাম] চায় মুখ পানে। 
ইজিতে বিন্ধয় মন কটাক্ষ সন্ধানে ॥ 
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ ধরি তার পায়। 
পাগল বলিয়] সবে হাসিয়। লুটায় ॥ 
এইবৰপ আমোদ গরমোদ কত হয়। 
রাত্রি নাই বলি এক বুড়ি আনি কয় ॥ 
বৃদ্ধ বলে এরে যদি করহ বিদীয়। 
এখনি কর্তব্য নৈলে দিনে হবে দায় ॥ 
শুনি সব দখীগণ গৃহেতে চলিল । 
গোপনে আমায় বৃদ্ধা বাহির করিল ॥ 
প্রভাত হইল নিশি বাহিরে আদতে । 
দ্রিবসেতে চলিলাম রাঁজ।র পুরীতে ॥ 
জমাদার ভঙসে কত দেখিয়। আমায়। 

বলে রজনীতে কালি রহিলি কোথায় ॥ 
বলিলাম অপরাধ ক্ষম মহাশয় । 

ছিলাম নিশিতে এক বন্ধুর আলয় ॥ 

হবে কিনা হবে দেখা আর পুনরায় ॥ 
এই জন্য জেদ করি আমায় রাখিল। 
কথায় বার্তায় নিশ প্রভাঁতা হইল ॥ 
বুঝিলেক জমাদার তাই বুঝি হবে। 
ছুচারি ধমক দিয়া চলে গেল তবে ॥ 

এইবপে পরিত্রাণ পাইলাম যদ্দি। 
মনোমাঝে উৎলিল আনন্দের নদী ॥ 
কেলির প্রতিমা মনে দিবানিশি জাগে। 

অন্তর প্রফুল্ল সদ তার অনুরাগে ॥ 
এই ৰপ আনন্দেতে অগ্টাহ অতীত । 
নবম দিবসে এক খোজা উপনীত ॥ 
হোসন হোসন বলি বেড়ার খুজিয়া। 
হোসন তোমার নাম জিজ্ঞাসে আসিয়া 
ন।ম শুনি এক খানি পত্র হাতে দিল। 
কোন কথ। ন। বলিয়া অমনি চলিল॥ 
পত্র খুলি দেখিলাম লিখিরাছে পাঁতি। 
উপবনে অবশ্য আনিবে অদ্য রাতি 

স্ন্দরী বলিয়1 তুষ্ট করিয়াছ যায়। 
তাহার সঙ্গেতে দেখ হইবে তথায় ॥ 
কেলিকারী তুষ্ঠা বটে জানিতাম মনে। 
লিখিবে এমন পত্র না জানি স্বপনে ॥ 

'আশাতীত সখ বাহে আশ নাহি হয়| 
সে আশা পাইলে তাহে কিবা সুখে 'দয় 
কহিলাম জমাদারে যাইয়। সত্বরে | 
তীর্থ করি বন্ধু এক এসেছে নগরে ॥ 
অনুমতি দেও যদ্দি দেখিতে যাইব । 
ব্হদিন পরে সেই বদ্ধুরে দেখিব ॥ 
ছলে কলে ভুলা ইয়1 লইয়1 বিদায় । 
চলিলাম উদ্যানেতে বিহঙ্গের প্রায় ॥ 
তৃতীয় প্রহরাতীত বেলা সেই কাল। 
তবু চিস্তি কতক্ষণে হবে সন্ধ্যাকাল। 
বিলম্বে ব্যাকুল প্রাণ ভাবি মনে মন। 
আজি বুঝি দিন মণি রহিবে এমন ॥ 



১৪৪ পারস/ ইতিহাস ? 

পরে অস্ত গত দিব আগত যামিনী। কহিলাম প্রাণ ড্রিয়ে ইহা জান দড়। 
উপবনে উপনীতা আনিয়া কামিনী ॥ কিছার রাজার কন্য। তুমি মোর বড়। 
হেরিয়1 সে মুখ শশি ছুঃখ দ্রে যায় । হউক রাজার বালা কিস্বা বড় আর। 
যুগল চরণে ধরি জুটাই ধরায় ॥ তোমারে দিয়াছি মন নিবে সাধ্যকাঁর | 
আনন্দে অবশ অঙ্গ বাক্য না যুয়ায় । অপুত্রক হয় যদি সাঁতীমাম্প রায় । 
উঠ উঠ বলি কেলি তুলিল আমায় ॥ আমাকে জামাতা করি রাজ্য দিতে চায় 
কহিল তোমার প্রেম জানা নাহি যায়। রাজপদ তুচ্ছ, রাজ কন্যা কোন ছার । 

মৌন ভিন্ন প্রেমচিহ্ব দেখাও আমায় ॥ আমায় নিতীস্ত প্রিয়ে জানিবে তোমার ॥ 
রাজকন্যা প্রভৃতি যতেক সহচরী | নারী বলে একি একি কি কহ হোসন। | 

সত্য কহ সবে নিন্দি আমি কিন্তন্দরী ॥ প্রেমে মত্ত হইগ্নাছ কোথ তব মন ॥ 
এমন কি হবে দিন নয়ন তোমার । ভেবে দেখ এছুখিনী তাহার কিন্গরী। 
এত অনুকুল হবে ৰপেতে আমার ॥ অবহেল। কর যদি ক্লুষিবে সুন্দরী ॥ 
বলিলাম স্থলোচনা কি সন্দেহ তাঁয়। তাহার হইলে ক্রোধ কে করিবে ত্রীণ। 
তুমি কপে নিকপমা জিনিয়1 সবায় ॥ লাভে হতে ছুই জনে হাঁরাইব প্রাণ ॥ 
রাজকন্যা যখন বিচার ভার দিল। মজাৰে মজিবে কেন ভজ নৃপবালা । 
তোমায় তীহার আগে মন নিয়াছিল ॥ বাঁচিবে বাঁচাবে মোরে না ঘটিবে জ্বাল] ॥ 
তব কপ ধ্যান জ্ঞান জ।গিছে অন্তরে । তাঁহে আমি কহিলান শুন প্রাণ প্রিয়ে | 
অন্তর না হয় কতু থাঁকিয়। অন্তরে ॥ 'জেলেকার ক্রোধ সাম্য হবার লাগিয়ে ॥ 
দয়] যদি না করিতে অধীন ভাবিয়া । দেশীস্তরে যাৰ প্রাণ বিবেকী হইয়1। 
তথাপি হৃদয়ে বপ থ।কিত জাগিয়া ॥ যাবেনা তোমার মাখা আমার লাগিয়] ॥ 
শুনি তুষ্টা মিষ্ট তাষে কহিছে তখন । থাকিবে রাজার ঘরে আনন্দিত মনে । 
প্রেমের পাত্র বট তুমিহে হোসন ॥' ভুলিয়। যাইবে ক্রমে অভাগ্য হোসনে ॥ 

বয়সে নবীন তুমি পুরুষ রতন | * আমি শিয়া বনে বনে করিব ভ্রমণ। 

চতুর স্বজন তায় বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ জুড়াইতে মন ছুইখ ত্যজিব জীবন । 

গৌরব করিলে কপ সকলে নিন্দিয়] কাতর দেখিয়] মোরে কহিল তখন। 

প্রেম পাশে অধিন।রে রাঁখিলে কাঁধিয়1॥ ত্যজহ অলীক শোক প্রাণের হোসন ॥ 
কিন্ত বলে। দেখি শুনি প্রাণের হোসন। তোমাভিন্ন নাহিজানি অন্য আরকারে। 
সুখ কি অস্ত্রখ এতে ভাবিব এখন ॥ ছিলাম করির1 ছল মন জানিবারে ॥ 

এত যে দাঁধের প্রেম হইবে রূথাঁয় “  এবে বিনাশির়] ভ্রম পরিচয় কই । 

লাভে মাত্র বুঝি শেষে হারাৰ তোমায়। শুন আমি রাজ কন) নহচরী নই। 
অবশেষে সব আঁশ? হইবে অসার । সহচরী সাঁজ করি খে দন নিশিতে। 
পড়িয়াছে রাজকন্যা পিরিতে তোমার ॥ করিলাম ছল যত তোমারে বুঝিতে ॥ 
পাঁইবে রাজার সুত। সম্মান বাড়িবে । এত বলি ণ“খী বলে কন্যা ডাক দিল । 

দাসী বলি আমারে কি মনেতে পড়িবে । আইল সে যেই রাজকন্যা সেজে ছিল ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

নারী বলে কেলিকাঁরী উপাধি ইহার । 
আমি রাঁজকন্যা নাঁম জেলেকা আমার॥ 
সত্য পরিচয় এই নাহি ভাব ছল। 
অযতনে পাইয়াছই ষফতনের ফল ॥ 
কহিলাম শুন ২ নরেন্দ্র কুমারী। 
বাঁড়াইলে কি মহিমা কহিতে ন1 পারি॥ 
তুমি রাজকন্য1 মান্য| বিখ্যাত ভূবনে। 
রাজরাজেশ্বর যারে নাপায় সাধনে ॥ 
কেমনে সস্ভূম নাম সম্পদ ত্যজিয়া। 
আমাকে ভজিবে ধনী পিরীতে মজিয়॥ 
কন্য1 বলে চমৎকার কিছু নাহি তায়। 
পিরীতে উত্তম নীচ কে বাঁছে কোথায় ॥ 
চির দিন পিঞ্টরেতে বাঁধা যারা থাকে । 
তাদের যৌবন জ্বাল! কিসে লিপ্ধ রাখে ॥ 
সদা অঙ্গ অনঙ্গ অনলেজ্বলেযায়। 

মান অভিমান ভাবি তাহ। কি যুড়ায় ॥ 
রসিক নাগর তুমি রমণী রঞ্জন । 
যুবতীর ধন প্রাণ যৌবন ভূষণ ॥ 
কটাক্ষ কপাণে তব মান-করি মোর । 

১৪৫ 

মানব জনমে যত আশ হয় মনে। 

আশার সুসাঁর ভাল হেরি প্রতিক্ষণে ॥ 
এই ৰপে দিন যায় স্থুখ সীমা নাই। 
অসুখ কেবল এই কবে তারে পাই ॥ 
হেন কালে ছুরদৃষ্ট অমিত্র স্ববপ | 
সাঁধের স্থখেতে মোরে করিল বিৰপ ॥- 
কন্যার হয়েছে পীড়া হইল শ্রবণ। 
হুই দিন পরে তার ঘুষিল মরণ ॥ 
হেন অসম্ভব কথ। মনে নাহি লয় । 
গে।রের উদ্যোগ দেখি হইল প্রত্যয় ॥ 
অ'গেতে চলিল বারো ঘরের কিহকর। 

মস্তক অবধি কটি বিহীন অন্বর ॥ 
শোকে করে কোন জন করে নখাধাত। 

কেহবা আঁচড়ে দেহ হয় রক্তপাত ॥ 
আনি ষে যথার্থ ছুঃখী প্রকাশিতে ছুঃখ। 
নখাঘাতে রক্তময় করি পৃষ্ঠ বুক ॥ 
আমাদের পাছে চলে কন্মকারী যত। 
মুখে জেলেকার গুণ গায় অবিরত ॥ 
শবের সিন্দুক স্কন্ধে করিয়। যতনে । 

মরিল, ঘেরিল কাম আর নাহি জোর ॥& দ্বাদশ মহত বংশী যায় খেদ মনে। 
এই ৰূপ কত কথা কুম্থম কাননে । 
বিভাবরী প্রায় শেষ চেত নাহি মনে ॥ 
কেলি কহে কিকর ২ ঠাকুরাণী। 
হের দেখ চন্দ্র অস্তন্উঠে দিনমণি ॥ 
কন্যা কহে ওহে সখ হইনু বিদায়। 
ধরি হাত যেন নাথ ভূলন। আমায় ॥ 
অধিনী বলিয়)। সদ) স্মরণে রাখিবে ।- 
পিরিতের চিহ্ন তুমি ত্বরায় পাইবে ॥ 
এতেক শুনিয়। আমি করি নমস্কার । 
উদ্যান বাহিরে যাই খুলি গুগু দ্বার ॥ 
বাসায় আসিয়। ভাবি সখের আশায়। 

আশ্বাসে নিশ্বীস করি অরোসুখ তায়॥ 

ৰপে গুণে ধন্যা কন্য। মান্যা ভূমগুলে। 

আমারে বাসিল ভাল ভাঁনি কুতৃহলে ॥ 

রেসমের রহ্জ, বাধা চারিদিকে ঝুলে । 
রাজার কুটুশ্ধগণ তাহা ধরি চলে ॥ 

নারীগণ যাঁয় পরে শোকেতে কাতর । 
হাহাকার করে চক্ষে ধারা নিরন্তর ॥ 

এই ৰপে গোর স্থানে আসি উত্তরিল। 
কিছুই না জানি তার পরে কিহইল॥ 
জ্ঞানহীন রক্তধারা অঙজেতে দেখিয়া । 
রজার ভবনে মোরে দিল পাঠাইয়। ॥ 
প্রলেপ করিয়া সর্ধ অঙ্গে লেপ দিল। 
ছুই দিনে শারীরিক বেদন। ঘুচিল ॥ 
কিগুণ বাহিরে জল ভিতরে আগুণ । 

জেলেকারে মনে হলে বাড়ে সে দ্বিগুণ। 
থাকি থাকি কান্দে প্রাণ চক্ষে বহে বারি। 
বলি হায় কি করিলি রাজার কুমারী ॥ 



১৪৩ 

এই কি প্রেমের চিহ্ন দিবে বলে ছিলে । 
সত্য হতে বুঝি এই উদ্ধার হইলে । 
শোকেতে ব্যাকুল প্রাণ না মানে সাস্তন। 
চক্দ্রানন মনে হলে ছিগুণ যন্ত্রণ] ॥ 
তিন দিন তিন রাত্রি গত হলে পরে। 
চলিলাম বিবেকী হইয়। দেশাস্তরে ॥ 
কোথা যাই কোথা খাইথাকি কোন ঠাই। 
নয়ন যে দিকে ধায় সেই দিকে ধাই ॥ 
প্রভাতী হইল নিশা ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
বসিলাম বৃক্ষতলে বিশ্রীম করিতে ॥ 
হেন কালে তথা দিয়? যায় এক জন। 
বয়স নবীন তার মলিন বসন ॥ 
নিকটে আনিয়। হস্তে বৃক্ষ শাখা দিল | 
গাহিয়। পারস্য গীত যাজ্জা করিল ॥ 
সঙ্গতি তখন কিবা কি দেই তাহারে । 
সে বুঝে পারস্ঠ বুঝি বুঝিতে ন৮ পারে ॥ 
আরব্য কবিত। পরে পড়িতে লাখিল। 
তাহাও নিম্ষল দেখি বিনয়ে কহিল ॥ 
ভুমি তাই দয়] হীন বোধ নাহি হয় । 
বরঞ্চ সঙ্গতি নাই এই মনে লয় ॥ 
শুনিয় উত্তর করি কহিলে ষে কথা । 
প্রকৃত জানিবে তাঁর নাহিক অন্যথা] ॥ 
দেখিছ দরিদ্র বেশ আমি কোথা খাই । 
ভোঁমায় কি দিব বল আপনি না পাই ॥ 
শুনিয়! ফকীর কয় কি ছুঃখ তোমার । 
এ দুঃখে তোমায় আমি করিব উদ্ধার ॥ 
চমক্ লাগিল বড় একথ শুনিয়1। 
উদ্ধার করিতে চায় ভিশ্ষুক হইয়া ॥ 
এখনি মাঁগিল ভিক্ষা করিল মিনতি 
আপনি দরিদ্র কিসে ঘুচাবে ছুগতি ॥ 
তবে বুঝি এই ভাল করিবে কেবল । 
আশিষ করিয়। মোর চাহিবে মল ॥ 
হেন কালে উদাসীন কহিছে বচন । 
ফকীর ধার্দিক জাতি আমি এক জন ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

মনের আনন্দে থাকি কোন চিন্তা নাই। 
লোকে উপার্জনকরে মোরা আনি খাই। 
কপট ফকীর বেশে যাই ঘরে ঘরে। 
ফাকি দিয়] লই ধন আশীর্বাদ করে ॥ 
অনায়াসে আনি খাই নাহি কন্মীকন্ম। 
নির্জোধ কফক্ীর যত ভেবে মরে ধন্ম ॥ 
শুদ্ধাচার আহার পাঁনেতে বারমাস। 

কখন দ্বাদশ দিন করে উপবাপ। 
বাহিরে যেমন নিষ্ঠী ভিতরে তেমন। 
ভেকধারী আমর] ভিতরে ভণ্ড মন ॥ 
যথ। তথা ভোজনেতে বিচার ন। করি। 
পাইলে পরের ধন কপটেতে হরি ॥ 
একন্ম করিতে ষদ্রি চাহ তুমি ভাই। 
চলহ আমার সঙ্গে বোষ্ট রা মে যাই ॥ 
সেই খানে আছে আরো সঙ্গী ছুই জন। 
তুমি গেলে চারি হব চলহ এখন ॥ 
আর উত্তর করি শুন শুন ভাই। 
ফকীরের রীতি নীতি কিছু জানি নাই ॥ 
এই মনে ভয় করি কি হতে কি হবে। 

কোকিলের পালে কাক টের পাবে রৰে 
ফকীর হাপিয়| বলে কিছু নাই ভয়। 
শুদ্ধাচারি ফকীর আমরা কেহ নয় ॥ 
বাহিরে ধার্মিক বেশ ভিভরেতে আর । 
খুর্খে ভূলাইব মোর কিবা ভয় তার ॥ 
এত বলি সঙ্গে করি লইয়। চলিল। 
পথে ষেতে কত শত গৃহস্থে ছলিল ॥ 

গৃহস্থের বাঁটা যাঁয় কপট হইয়া । 
ভুলীয় অবোধ লোকে ছলনা করিয়া ॥ 
তন্ত্র মন্ত্র পড়ে কত কবিতা শুনায়। 
চাল দাল দেয় সবেযেযষেখানে পায় 

থলিয়] হইল ভারি লয়ে যাঁওয়1 ভার। 
বোষ্ট গ্রামে ছুই জনে যাঁই এ প্রকার ॥ 
ক্ষুদ্র এক গৃহ ছিল নগর বাহিরে ৷ 
বসতি করয়ে তথা সে ছুই ফকীরে ॥ 



পারস। ইতিহাস । ্ 

আমায় দেখিয়। দেহে সুখে সম্ভাষিল। ূ 

সঙ্গী হব শুনি কত আনন্দে ভাদিল ॥ 
শিখাইল ভণ্ডামি সকল তাঁক তুক। 
যেকপ ভুলায় লোকে বাকাইয়1 মুখ ॥ 
দিয় নান! উপদেশ দিল নিজ বেশ। 
প্রতারণ1 করিয়া বেড়াই সব দেশ ॥ 
ভদ্র পলী যথা তথ নগরে বেড়াই। | 
হাতে দেই ফুল শাখা কবিতা শুনাই ।" ূ 
দয়। করি দাঁন করে দাঁন শীল যত। 
ধন কড়ি ভিক্ষা করি নিত্য আনি কত ॥ 
একে নব অনুরাগ বয়ন নকীন। 
তাহাতে দংসর্গ দোষে বুদ্ধি হয় ক্ষীণ ॥ 
যা আনি বিলাই খাই স্থখে দিন যাঁয়। 
ক্রমে অন্য প্রেমে মজি ভুলি জেলেকাঁয়। 
যাঁর জন্য দেশত্যাঁগী ছাড়ি সব স্থুখ | 
তাহাকে পড়িলে মনে নাহি হয় ছুঃখ ॥ 
মনে ভাবি মরিলে ভাবিয়া কোন ফল। 
শব কি সজীব হবে দিলে চক্ষু জল ॥ 
কান্দিয়। ২ যদি অঁ।খি অন্ধ হয়। 
কান্দিলে আজন্মকাল কিবা! ফলোদয় ॥ 

এই ৰূপে ছুই বর্ষ হইল অতীত। 
এক দিন ভ্রমণের কথা উপস্থিত ॥ 
ফকীর কহিল ভাই শুনহ বচন। 
কত কাল এক দেশ্সেথাকিব এমন ॥ 
শুনেছি কান্ধার দেশ অতি চমতকার । 

ভ্রমণ করিতে যাই বাসনা আমার ॥ 
তুমি যদি সঙ্গী হও একত্র যাইব । 
দেখিয়1 মানব জন্ম নফল করিব ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ কভু ন1যাঁয় খণ্ডন। 
চলিলাম দুই জনে করিতে জমণ ॥ 
'সাজেস্তান মহারাজা পাঁর হয়েযাই। 
নানা দেশ জমিয়। কান্ধার দেশ পাই। 
কিব। রাজ্য স্থশোভিত দেখিতে সুন্দর 

চৌদ্দিকে প্রাচীর পারে খেয় মনোহর ॥ 

১৪৭ 

নামেতে ফিরোজ সাহা রাজ্য অধিপতি। 
শুনিলান স্থবিচারে তৎপর ভূপতি ॥ 
তাহার রাজত্বে প্রজা সদা সুখে থাকে । 
স্থনিয়নে শিঞে পালে দু কে রাখে ॥ 
উত্তরি উত্তর স্থানে থুঁকিবারে যাই। 
ভেকের মহিমা কত তার সীমা নাই॥ 
ফে ধরে ষোগীর বেশ সর্কত্র আদর। 
সম্তাষিল সবে আমি করি সমাদর ॥ 
শুনিলাম সহরেতে বড় জনরব। 

পরদিন রাজপুরে হবে মহোঁংসব ॥ 
অভিষেক তিথি পুজ1 সে দিন রাজার । 
তদ্রংমবে মহো সব সকল প্রজার ॥ 

পরদিন চলিলাম রাজার পুরীতে । 
বারণ না করে কেহ ফকীরে যাইতে ॥ 
দাঁগুইয়। ছুই জনে দেখি সেই খাঁনে। 
হেন কাঁলে যেন কেহ ৰাহু ধরি টানে ॥ 
ফিরে দেখি পারস্য রাজার খোজ] সেই। 
জেলেক্কার পত্র মোরে দিয়াছিল যেই ॥ 
হেরি তারে ভাবিলাম একি অপৰপ । 
সে কহিল মোরে, হেন কেন তব বপ॥ 
তথাঁচ চিনেছি আমি হোসন তোমায় । 
আমি কহি কহ কেনচাপর হেথায় ॥ 
কহ শুনি এই দেশে কি কর আসিয়া । 

ছাড়িলে রাজার পুরী কিসের লাগিয়।। 
খোজা বলে সেই কথ! কহিব পশ্চাঁহ। 
কালি এই খানে পুনঃ করিবে সাঁক্ষাহ ॥ 
কেহ না আসিবে সঙ্গে একাকী আনিবে 
শুনিবে আশ্চর্য্য কথা সস্তষ্ট হইবে ॥ 

পর দিন দেখা গিয়1 করিলাম তথা । 
চাঁপর কহিল হেথা ন1 হইবে কথা ॥ 
চলহ কহিব সব যাইয়] বিরলে । 
এত বলি ক্ষুদ্র পথ দিয়! নিয় চলে ॥ 
দিব্য এক পুবীতে আনিল তার পর। 
নানা দ্রব্যে গৃহাস্তর শৌভে মনোহর ॥ 



১৪৮ 

সঙ্গিকটে উপবন দেখি মনোরম । 
ফুটিয়াছে নাঁন| জাতি সুগন্ধি কুন্থম ॥ 
অপুর্ব পল্পল তার শোঁভে মধ্য স্থলে । 
ষাঁণ বান্ধা চারি দিক পরিপুর্ণ জনে ॥ 
এপুরী কেমন প্রভূ স্ধায় চাপর | 
পরিপাটা বাটী বটে দিলাম উত্তর ॥ 
খোজ। বলে কালি আমি করিয়াছি ভাঁড়া। 
চাকর আনিতে এক কন্ম আছে বাঁড়। ॥ 
আপনি করুন সান সাঁনাগারে গিয়া] | 
আমি আনিতেছি শীদ্্র কিঙ্কর লইয়া ॥ 
আঅ।নাগারে লয়ে মোরে কাপড় ছাড়ায়। 

আমি ভাবি এত কেন আদর বাড়ায় ॥ 
সত্য কহ চাপর আমার কিরা তোরে । 

কিহেতুআনিলে হেথা কি কহিবে মোরে। ৰ 
খোজা বলে শাস্ত হন ব্যস্ত কি কারণ 
সময়ে শুনিবে সব হষ্ট হবে মন ॥ 
সংক্ষেপ ভোমার বলি কপাল ফিরেছে 
আদর করিতে কেহ আদেশ করেছে ॥ 

এত বলি এক! রাখি চলিল চাঁপর । 

মনেতে উদয় হয় ভাঁবন। বিস্তর ॥ 
অশনিল হেথায় খোঁজা কাহার আদেশে।। 
বুদ্ধিতে না পাই খুজে কি হইবে শেষে ॥ 
অনেক বিলম্বে খোজ] আইল ফিরিয়।। 
সঙ্গে করি চারি জনকিঙ্কর লইয়1॥ 
খাদ্য আনে ছুই জনে বস্ত্র ছুই জন। 
গৃহে রাখি দ্রব্য সব সেবে দাস গণ ॥ 
কেহ অঙ্গ মুছায় ঘুচায় ছিন্নবাস । 
জাম) জোড়। আনিয়া পরায় কোন দাস। 

পরম যতনে সেবা করিতে লাগিল । 
ভাব না বুঝিয়1 মনে ভাবন1 হইল ॥ 
খোজ] বলে মহাশয় দেখি যে চিস্তিত। 
কি করি এখন তাঁর নাহিক বিহিত ॥ 
প্রকাশিতে গুপ্ত কথা করেছে বারণ। 

ব্যক্ত করা যুক্ত নহে অধন্ম কারণ । 

পাশীপিস্পীাি টি 

পারস/ ইতিহাস | 

বলিলে যে স্থখোদয় তাঁও না হইবে। 
আগুণ দ্বিগুণ হয়ে অন্তর দহিবে ॥ 
ন1 শুনি চঞ্চল হেন শুনিয়| কি হবে। 

রজনী হউক প্রভু সকল শুনিবে ॥ 
ভুলাইয়ণ রাখে খোজ কথায় কথায় । 
প্রবোধ না মানে মনে যতেক বুঝায় ॥ 

রবি গেল অস্তাঁচল যামিনী আইল । 
গৃহে সবদীপ দিয় উদ্জল করিল ॥ 
থ1কিয়। থাকিয়া খোজা বুঝায় বসিয়া) 
ক্ষণমাত্র থাক আর আইল বলিয়] ॥ 
হেন কালে ছুয়ারে হটাৎ করাঘাতি। 
খোজ। গিয় দ্বার খুলি দিল ততক্ষণাঁৎ ॥ 
মুখারুত বসনে আইল এক নারী। 
ঘোমটা তুলিতে দেখি সেই কেলিকারী ॥ 
মনে জাঁনি সিরাজেতে আছে সে তখন। 

কি আশ্চর্য্য হেরে হই ন? হয় বর্ণন ॥ 
শুনহে হোঁসন শুন কেলিকারী কয় । 
চমকিত হবে হেরি চমত্কার নয় ॥ 

দেখিয়া আমায় যদি এতই আশ্চর্য্য | 
না] জানি শুনিলে সব কি হবে অধৈর্য ॥ 
শুনিয়া অন্তরে যায় চতুর চাপর। 

বদিল তখন সখী পাঁলঙ্ক উপর ॥ 
কেলি বলে সেই রাত্রে সাক্ষাৎ হইল। 
কুমারী তোমারে কত আম্ম(স করিল ॥ 
বিদার হইলে তুমি পেয়ে প্রেম আশা । 
করিলাম পরদিন কন্যাকে জিজ্ঞাস ॥ 
ঘটিল হোসন সনে পিরীতি তোমার । 
স্থিরকি করিলে প্রেম পুর্ণ করিবার ॥ 
উত্তর করিল, সখি কি করিব আর। 

যা হয় হইবে বাঞ্চ। পুরাইব তার ॥ 
গোপনে-ছুজনে মোরা পুরাইব আশ । 
যায় সখী যাবে প্রাণ হয় হবে ফাঁস ॥ 
এখন হেন শুন কহি সারোদ্ধার। 
যত্র করেছিন্গ মন ফিরাইতে তার ॥ 



পারস/ ইতিহাস ! ১৪৯১ 

কহিলাম রাজকন্যা ভেবে দেখ মনে। 
উন্মত্ত চঞ্চল হও কিসের কারণে ॥ 
তুমি ভাগ্যবতী সতী রাজার ছুহিতা4 
রাজ। পতি পাঁবে হবে রাজার বনিতা ॥ 
রাজার আরাধ্য] তুমি ভুবনমোহিনী | 
কিন্করে ভজিয়ে কেন হবে কলঙ্গিনী ॥ 
মাঁন ভয় কুন ভন্ন নাহি প্রাণ ভয়। 
ছিছিছি দাসের প্রতি কেন এ আঁশয় ॥ 
এমতে বুঝাই যত সব বিপরীত | 
ঘুত দানে অগ্নি যেন হয় প্রজ্মলিত ॥ 
স্ববোধা না মানে বোধ আমার প্র বোধে। 

বুঝিলাম মজিরাছে প্রেম অনুরোধে ॥ 
কহিলাম উরে পরে শুন রাজবাল। । 
নীচ মতি করি কেন বাড়াতেছ জ্বালা ॥ 
দেখিবে শুনিবে কেব। রাজাকে কহিবে। 
লাভে মাত্র এই হবে প্রাণ হারাঁইবে ॥ 
নিতান্তই যদি তারে নাঁপাঁর ভুলিতে । 
এখন উচিত তবে উপায় চিন্তিতে ॥ 
রাজকুল প্রেমকুল ভুই কুল থাকে । 
এমন উপায় দেখ নাপড়ো বিপাকে ॥ 
ইহার উপায় এক জানিগো স্থন্দরী | 
কি্ত সে বিষম কথা কহিবাঁরে ভরি ॥ 
কন্যা বলে বল বল শুনি সে কেমন। 

মোর মাথা খাস্ যদ রাখিস গোপন ॥ 
বল সখী কেমনে পুরিবে অভিলাষ । 
রাখিব হোননে কিসে নয়নের পাশ ॥ 
আমি বলি শুন যদি আমার বচন । 
ত্যজিতে হইবে তবে পিতার ভবন ॥ 

কুল মান দৃষ্টি মাত্র কিছু নাকরিবে। 
সামান্যার সম গিয়া থাকিতে হইবে | 
ইহাঁতে যদ্যপি তুমি কর অঙ্গীকার । 
তবেত লইতে পারি একন্মের ভার ॥ 
কুমারী কহিল শুনি কি সন্দেহ তীঁয়। 
প্রেম জন্যে ত্যজিব।রে পারি বাপ মায় । 

আমি কহিল।ম ভারে এত অনুরাগ । 
প্রেম হেতু মাবাপে করিবে পরিত্যাগ ॥ 
রাজার দ্ুহিতা হয়ে কেমন বাসনা। 
জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে সহিবে যন্ত্রণা ॥ 
কামিনী কহিল পরে তারে যদি পাই । 
জাতি কুল মাতী পিতা কিছু নাহি চাঁই। 
যাচিয়! মাগিয়া খাই সে সবে জীবনে । 
কি স্থুখ এশ্বর্ষ্ে সঁখী হোসন বিহনে ॥ 
কহ সখী সদা তারে কেমনে হেরিৰ। 
প্রেম পাশে বান্ধি কিসে হৃদয়ে রাখিব ॥ 
শুনিয়! কহিন্ তারে আগো ঠাকুরাঁনী। 
এতই অধৈর্য যদি শুন মোর বাণী ॥ 
আছে এক তকরুবর অতি চমত্কার | 
তাহার গুণের কথ! কি কহিব আর ॥ 
তার পত্র যদি রাখ শ্রবণ কুহরে । 
শবাঁকার হবে দেহ দণ্ডের ভিতরে ॥ 

গোর দিতে লয়ে যাবে ম্বৃতা জ্ঞান করি । 
রাত্রিতে তুলিৰ আমি তোমারে স্থন্দরী॥ 

ললন] ছলন] শুনি সন্তুষ্ট] হইল। 
মরম কৌতুকে মোরে আলিঙ্গন দিল ॥ 
কিপ্ত বাল! মনে এই করিল সংশয় । 
মরণান্তে পাছে ছল প্রকাশ বাহয়॥ 

মরণের পরে আছে কত রীত নীত। 
করিতে সে সব পাছে ঘটে বিপরীত ॥ 
অনায়াপে করিলাম সংশয় ভর্গীন। 

অপর যে ৰপহয় শুন বিবরণ ॥ 

শিরঃপীড়া ছলে কন্যা শয্যায় রহিল। 
কুমারী পীড়িতা বড় ঘোঁষণ। হইল ॥ 
চিকিংসক আসে কত চিকিৎস। করিতে 
ওুষধ যতেক দেয় না দেয় খাইতে ॥ 
দিন দিন তন্ুক্ষীণ বাড়ে ছল রোগ । 
সময় বুঝিয়। কর্ণে করি পত্র যোগ ॥ 
ছুট ছুটি অমনি রাজার কাছে যাই। 
কন্যার আঁলম্ন কাল কান্দিয়। জানাই ॥ 
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চল চল মহারাজ কন্যার আগারে । 
বলিল কি কথা আছে কহিবে তোমারে ॥ 
শুনিয়া তখনি রাজা অন্দরে চলিল । 
বজ কোটি শিরে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ 
নন্দিনীর ৰপাস্তর দেখে নরপতি। 
আখি জল ছল ছল বিষাঁদিত অতি ॥ 
নিকটে জনকে হেরি রাজকন্যা কয়। 
বড় ভাল বাস মোরেখপিতা মহাশয় ॥ 
কৃতীস্ত নিতান্ত মোরে করিবে সংহার। 
কহিৰ তোমায় কিছু বাসনা আমার ॥ 

এই বাঞ্চ! করি পিতা লোকাস্তর পরে । 
কেলিকারী প্রিয়সখী শব ধৌত করে ॥ 
অঙ্গে সুগন্ধিয় দ্রব্য মাথায় আপনি । 
জাগয়্ণ করে গোরে প্রথম রজনী ॥ 
তাহা বিন? আর কেহ সঙ্গে নাহি থাকে। 

পিরে ভজি পাপ গ্রহে মুক্ত করি রাঁখে ॥ 
রাজী বলে অঙ্গীকার তাহাতে আমার । 
প্রিয়নখী স্ৃত্যু সেবা! করিবে তোমার ॥ 
কন্যা কহে আর এক আছে নিবেদন । 
কেলির দাসিত্ব তুমি করিবে মে|চন ॥ 
বিদায় করিবে ধন দিয়] পুরস্কার । 
দালিত্ব করিতে যেন নাহি হয় আর॥ 
কান্দিয়1 কহেন নৃপ প্রাণের নন্দিনী | 
একোন বিচিত্র মুক্তি পাইবে বন্দিনী ॥ 
তুমি প্রাণ নিধি যদি চলিলে ছাঁড়িয়]। 
কিকাষ আমার আর সখীকে রাখিয়]।॥ 
যথোচিত ধন তারে করিব অর্পণ । 
যথ। বাঞ্। হয় সখী করিবে গমন ॥ 
কথায় কথায় কাল ঘনিয়! আইল । 
মরিল নরেন্দ্র সুভ] প্রত্যক্ষ হইল । 
চক্ষু জলে ভাসি ধাজা, চলিলা সভায় । 
শব ধোয়াইতে আজ্ঞা করিয়া আমায় ॥ 
গোরস্থানে ধুম ধামে লইয়? চলিল। 
সেবা হেতু সেই রাত্রে আমার রাখিল। 
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একাঁকিনী থাকলাম কেহ না রহিল । 
ফিরে গেল সঙ্গী সাতি বত গিয়াছিল ॥ 
ন্িশিতে সিন্ছক হতে কন্যাকে তুলিয়া । 
নিমিষে দিলাম সেই পলব খুলিয়1॥ 
বস্ত্রে ঢাকা ছিল বেশ দিলাম পরিতে । 

চলিলাম দুই জনে কবর হইতে ॥ 
পথেতে চাকর ছিল সাক্ষাৎ হইল। 
কুমারীকে নিয় গুপ্ত গৃহেতে থুইল 
গোরস্থানে কিরে আনি যাই পুনর্ধাঁর | 
বস্ত্রেতে নিম্মাণ এক করি শবাকার ॥ 
জেলেকাঁর কাঁপড়েতে দেই ঢাঁক1 ঘোঁড়া। 
কে দেখে বলিতে পারে শব নহে মোড়া ॥ 
প্রভাতে ষযতেক সখী আইল তথায় । 
শোকাকুল। অতিশয় দেখিল আমায় | 
সংবাদ শুনিয়] মনে ভাবেন রাজন। 

কোলি সখী বড় ছুঃখী কন্যার কারণ ॥ 
তুষ্ট হয়ে অনুমতি দিল নৃপবর । 
ভাগারি দিলেক দশ সহজ মোহর ॥ 

দ[সিত্ব ঘুচায়ে রাজ করিল বিদায় । 
চাঁপরে সঙ্গেতে দিল আমার কথায় ॥ 

বিদায় হইয়। যাই কুমারীর স্থানে । 
তোনারে পাঠাই পত্র আ।সতে সেখানে 
দেখ] না পাইয়। খোজা আইল কফিরিয়]। 
কহিল পীড়িত হয়ে আছহ পড়িয়া ॥ 
এই ৰূপ সেই দিন কিরে এলো ঘরে। 

] 
। পাঠাইনু পুনর্ধার তিন দিন পরে ॥ 
সে দিন শুনিল তুমি নাহিক সেখানে । 
কিহইল কোথা গেল কেহ নাহি জানে ॥ 

এতেক শুনিয়। আমি সখীকে সুধাই। 
একথা] আমাকে কেন আগে বল নাই ॥ 

হায় হায় আভাষেতে যদি জানাইতে। 
দেখ দেখি সখী কত ছুঃখ এড়াইতে ॥ 
সখী বলে সত্য বটে না হইত ছুঃখ। 
একত্র প্রেমিক দোঁহে পেতে কত স্থখ ॥ 
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ছাড়িয়া সিরাজ ধাম গিয়। দেশীস্তরে | [ক্রয় করি তিন জনে পরে নৃপবর | 
থাকিতে আনন্দে আজি হরিষ অস্তরে ॥ 
কি করিব আমার নহেক অপরাধ | * 
কহিয়াছিলাম আগে পাঠাও সংবাদ ॥ 
কৌতুক ভাবিয়? কন্যা করিলেন হেল । 
টৈশব কালেতে যেন বালিকার খেলা ॥ 
শুন সঙ্গী এই কথা আগে না কহিবে | 
মরিয়াছি মনে করি বিষন্ন হইবে ॥ 
শেষে যদি জানে ছল পাবে কত স্থুখ | 

বলিতে না দিল মোরে ভাবিয়1 কৌতুক ॥ 
আপনি আপন দোষে আনিল জঞ্জাল । 
গিয়াছ শুনিয়] তাঁর ভাঙজিল কপাল ॥ 
শোকে আর্ত হয়ে ধনী ভাসে অশ্রুজলে। 
বলে কান্ত গেলে কোথা হহখে প্রাণজ্লে ॥ 
দেহ মাত্র হেখা আছে প্রাণ তৰ ঠাই। 
প্রাণকান্ত বিনা প্রাণ কেমনে বাচাই ॥ 
প্রেম লোভে বিরহিণী ত্যজি জাতিকুল । 
কোথ। গেলে প্রাণনাথ গেল ছুই কুল ॥ 
এই কথ। মুখে সদ! ব্যাকুল পরাণ । 
নগর খুজিয়। খোজা না পার সন্ধান । 
নৈরাশ হইয়! শেষ তিন জনে তাই। 
সিন্ধু নদী পাঁনে যাই যদি দেখ] পাই। 
নগর নগর ফিরি করি অন্বেষণ। 
বিফল কেবল শ্রম শ্্থা আকিঞ্চন ॥ 

এক দিন যাই কয় মহাজন সাতে । 
তক্ষর লক্কর আসি ঘেরিলেক পথে ॥ 
মারিপিট লুটপাট করি মহাঁজনে । 
আমাদিগে কান্ধারে আনিল তিন জনে॥ 
দাসী বিক্রয়ির স্থানে বিক্রয় করিল । 
সে লয়ে ফিরোজ সাহে বেচিতে আনিল ॥ 
জেলেকার কপ হেরি মোহিত স্ূপতি । 
জিজ্ঞাস করিল রাজা কোথায় বসতি ॥ 
আর্মশে নিবাস মোর যুবতী বলিল । 
নাম ধাম জাতি কুল কিছু না কহিল ॥ 

রাখিলেন অন্তঃপুরে দিয়া দিব্য ঘর ॥ 
এতেক শুনিয়া! পুনঃ স্ধাই সখীরে । 
সে চক্রান্ত ওগো সখী দেখিব কি ফিরে ॥ 
এ আশু! নিরাশ মাত্র ভাবি অকারণ । 
কেমনে দেখিব যার রক্ষক রাজন ॥ 
ছুদিক দেখগে। সখী হইল বিষম 
কোন দিগে নাহি হবে ছুঃখ উপশম ॥ 
যদি সে কমলমুখখী ভালবাসে ভূপে। 
দেখ সখী আমি সুখী নহি কোন কপে। 
কিম্বা যদি অবিনয়ে রাজা দেয় ছুঃখ। 
তা শুনিলে সেই ছঃখে ফাটিবেক বুক ॥ 

সখী বলে ভালং তুষিলে হোসন । 
তুমি হে কেবল জান্ প্রেম কি রতন ॥ 
ব্যথার ব্যথিত তুমি প্রেমিক সুজন । 
তা না হলে কন্য। সদা ঝোরে কি ফারণ ॥ 
প্রাণাধিক দেখে তারে কান্ধার ঈশ্বর | 
তথাঁপি হোঁনন ভাবি শরীর জর্জর ॥ 
মৌনভাঁবে সদা ভাবে ভাসে নিরানন্দে। 
চাক্দ্রাস্য প্রকাশ্থটা কালি হয়েছে আনন্দে ॥ 
তৰ আগমন বার্তী চাপর কহিল । 
বড়বায় শুষ্ক সিন্ধু যেন উথলিল ॥ 
হী হয়ে অনুমতি করিল খোজায়। 
স্থসজ্জিত গৃহে নিয়া রাখিতে তোমায় ॥ 
আমায় প্রেরিল আজি তোমার দদন। 

কালি প্রভু ছুই জনে হইবে মিলন । 
সদরে আদিতে পাছে কেহ পায় টের। 
করিয়াছি চাঁৰি তাই উদ্যান ছ্ারের ॥ 
রাত্রিতে খুলিয়। দ্বার আমিব গোপনে । 
ভুঞ্জিবে সাঁধের প্রেম কালি ছুই জনে ॥ 

এত বলি সহচরী গমন করিল । 
প্রেমানল পুনঃ হৃদে প্রবল হইল ॥ 
যাঁমিনী কামিনী ভাবি নিদ্রা নাহি হয়। 
তিলেকে প্রন্থর বোধ প্রহরে প্রলয় ॥ 
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যদিব রজনী গেল দিবস না যাঁয়। 
অরুণ শক্রতা বাদ সাধিয়। জ্বালায় ॥ 
কত ছুঃখ দিয়] ভানু গমন করিল । 
সাঁধেরযামিনী),আসি শেষে দেখ। দিল 
শশিহীনা নিশ তাহে হেরি শশীময় । 
হেন কালে গৃহে আসি চাদের উদয় ॥ 
বপসী আইল শশি জিনি তার ৰপ। 
কেলিকারী সঙ্গে যেন নক্ষত্র স্ববপ ॥ 
পুনশ্চ মিলনাঁশয় ন1] ছিল যাহার । 
কি স্থুখ ভাবিয়] দেখ |মিলনে তাহার ॥ 
অমনি চরণ ধরি অবশ অনঙ্গে । 
রমণী তুলিয় নিয়! বসায় পালক্কে ॥ 
নারী বলে শুনং প্রাণের হোসন ।: 
অনুকুল বিধি তাই হইল মিলন ॥ 
লাগিয়াছে তটে তরি পাইয়াছ কুল। 
নাঁমিবে কেমনে ভূমে ভাবিয়া ব্যাকুল॥ 
থাকি রাজ অন্তঃপুরে সদ আসা ভার। 
কিকপে পুরিবে আশা আশ র স্থুসারু ॥ 
কিন্ত হেন জ্ঞান হয় যে বিধি মিলায় । 
এ কন্টক দুর হবে তীহারি কৃপায় ॥ 
তোমার সন্বাদ আমি সদত লইব। 
মধ্যে রজনীতে আমিব যাইব ॥ 
এ আশ আশ্রয় করি কর সুখে বাস। 
ভরসা ঈশ্বর আছে পুর্ণ হবে আশ ॥ 
জিজ্ঞীসিল র!জ কন্য। শুনি বিবরণ । 
এত দিন কি প্রকারে করিলে খাপন ॥ 
ইহ] শুনি কহি তারে মধুর বচনে। 
বিন্ধিল হৃদয়ে শুল তোমার মরণে ॥ 
দিবানিশি ঝোরে বারি নয়ন বহিয়া। 
কাননে কাঁননে ফিরি ভ্রমণ করিয়। ॥ 
জেলেক। কহিল মরি হোসন আমার । 
আমার কারণ এত যক্সণ। তোমার ॥ 

প্রেম অনুরাগে সখ হইয়1 বিরাগী। 
হায় হায় কিছুঃখ পাইলে মোর লাগি ॥ 

ূ পারস/ ইতিহাস ৷ 
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এই মত খেদ কত প্রেয়সী করিল। 
ছুঃখ হেরি দুঃখ মোর উদয় হইল ॥ 
পুরে পরস্পরে হয় স্থখ আলাপন । 
কথায় কথায় নিশ। করিল গমন ॥ 
সহচরী আদি কহে উঠ চক্দ্রাননে । 
দেখ চন্দ্র বিবর্ণ দিবস আগমনে ॥ 

শেল সম এই কথা বাজিল অন্তরে ৷ 
বিরক্ত হইয়া কহে সখীর উপরে ॥ 
আরে সখী যে নাজাঁনে পিরীতি কেমন। 
তাহার চক্ষের বিষ প্রেমির মিলন ॥ 
এইত এসেছি আমি হবে ছুই দণ্ড। 
ইতিমধ্যে গগণে কি উদয় প্রচণ্ড । 
কেলি কহে কুমারী করহ নিরীক্ষণ । 
উদয় উদয়াচলে নির্দয় তপন ॥ 
প্রভাত গ্রমাদ ভাবি প্রমোদ তরাসে। 
সঙ্গিনী সঙেতে ছুঃখে গেল রাজ বাসে ॥ 
সখ চিন্তা সদ1 মনে কন্যাকে ধেয়াই। 
ফকীর বন্ধুরে তবু ভমে ভুলি নাই 
নাজানি ভাবিছেকত না দেখে আমায়। 

প্রভাতে উঠিয় যাই তাহার বাসায় ॥ 
ভাঁবিতে২ যাই বন্ধুর সদনে । 
পথি মধ্যে আচন্বিত দেখা ছুই জনে ॥ 
ফকীরে দেখিয়া! কহি শুন ওহে ভাই। 
আমার কি হইয়াছে কিছু জান নাই। 
যাইতে ছিলাম তাই কহিতে সন্বাদ। 
বুঝি না দেখিয়া কত করেছ বিষাদ ॥ 
ফকীর কহিল ভাই সে আর কেমন । 
শুনি আগে বল বল কিবপ ঘটন ॥ 
পরিয়াছ দিব্য সাঁজ নান। অলঙ্কার । 
বুঝি বন্ধু ফিরিয়াছে কপাল তোমার ॥ 
কিহইলে কোথা গেলে ভেবে নিদ্রা নাই। 
তুমিত আছিলে সুখে জিজ্ঞাদিহে তাই॥ 
কহিলাম্ট ওহে সখ। কি কব তোমায় । 
সে সুখের কথ। কিছু কহা! নাহি যায় ॥ 
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ছাড়িয়া! উত্তর খান এদে] মোর সঙ্গে । 
হইবে এশ্বর্্য ভাগী রবে ননোরে ॥ 
এত বলি চলিলাম লইয়া ফকীর। 
ফকীর আশ্চর্য কত দেখিয়] মন্দির ॥ 
থকিয়া ২ কহে ছাড়িরা নিশ্বাস । 
একি হে বিধাতা ত্বব করুণা প্রকাশ ॥ 

কোন পুণ্য করিয়।ছে বলহে হোনন। 
তার প্রতি কুপাময় কুপা বরিষণ॥ 
শুনিয়1 জিজ্ঞাসি বন্ধু একি কথ] কও । 
আমার সুখে কি তুমি মনোক্ষুন্ন হও ॥ 
ফকীর উত্তর করে কেন পাৰ দুঃখ । 
বন্ধুর সৌভাগ্যে বন্ধু কেবা পরা$,খ ॥ 
ইহ1 বলি আলিঙ্গন করিয়! সে কয়। 
তোমার স্রখেতে সুখী জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সরল বচন শুনি ভুলে গেল মন। 
গরল অন্তর ভার কে জানে তখন ॥ 

বিশ্বাস ঘাতক খল নী জানিয়] ভ্রমে | 
সপিলাম মন প্রাণ ফকীর অধমে ॥ 
এসে] অজি আমোদ প্রমোদ করিত ই 
ধলিয়। ধরিয়৷ অন্য ঘরে লয়ে যাই ॥ 
কিঙ্কর নিকর করে ভে জনের ঠঁ।ই। 
দিল অন্ন নান] বর্ণ খাঁজুর মিঠাই ॥ 
মাংস আদি কত দ্রব্য হইল অশন 
মদির! কিনিয়। আনে কিন্কর তখন ॥ 
আনন্দে ভে।জন পনি করি ছুই জনে। 
স্থরার ষে গুণ তাহ! বর্তে ততক্ষণে ॥ 
ফকীর হাসিয়। কহে তবেহে হোসন। 
বল দেখি শুনিব তোমার বিবরণ ॥ 

আদি অন্ত সব কথ। আমায় কহিবে। 
বিশ্বীন করিলে ভাই মন্দ ন। হইবে ॥ 
জানিবে সময়ে সখা আমি উপকারী । 
আমা হতে কত ভাল হইবে তোমারি ॥ 
হিত বিন1। বিপরীত করি না কাহার । 
মনের কপাট খুলে নিকটে আমার ॥ 
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শুনিয়া তোমার সুখ হব ভাই সুখী । 
দোহাই বঞ্চন] করি না করিহ ছুঃখীগ। 
৬নিয়] সখার কথা কহিলাম ভাই। 
তোমারে গোপন করি অভিলাষঞনাই ॥ 
শুন তব সঙ্গে দেখা প্রথম যখন । - 
মনে পড়ে দেখে ছিলে বিষন্ন বদন ॥ 

তাহার কারণ শুন সিরাজ দেশেতে। 
প্রেম ঘটেছিল এক নারীর সঙ্গেতে ॥ 
পরস্পর ছুই জনে বড়ই পিরীত। 
আচম্বিত বিধি তায় করিল বঞ্চিত ॥ 
মরণ হয়েছে তার ছিল হেন জ্ঞান 
কি আশ্চষ্য হেথা তারে দেখি বর্তন।ন। 
থাকে রাজ অন্ত:পুরে হয়ে রাজ প্রিয় । 
ফকীর আশ্চ্ধয অতি অন্তত শুনিয়া ॥ 
একি শুনি অপৰূপ ফকীর জিজ্ঞাপে |: 
বুঝি সে ৰপসী তাই রাজ! ভাল বামে । 
আমি বলি ওহে সখা কি বলিৰ জার। 
বপের বর্ণনা করে হেন সাধ্য কার ॥ 
শারদ স্ৃধাংশু বিনি ত'র মুখ ছবি । 
বর্ণে না বর্িতে পারে চিস্তা করি কৰি ॥ 
থাক সে সুন্দরী কল্য নিশ।তে আমিবে। 
নয়ন মেলিয় তার বদন দেখিবে॥ 
শুনি তুষ্ট অ।লিঙ্গন করে উদাসীন । 
দেখাও যদিহে বাধ্য রব চির দিন ॥ 
এই ৰূপ নান] কথা জাহারের পরে। 
অর্ধেক রজনী হলে শুই ছুই ঘরে। 
প্রভাতে চাপর আসি পত্র দিল হাতে। 
রমণী আসিবে রাত্রে লিখিয়াছে তাতে ॥ 
ফকীর সন্ভন্ট বড় হইল শ্রনিয়]। 
কখন রজনী হবে ব্যাকুল ভাবিয়। ॥ 
সন্ধ্যাকালে উদ্াসীনে কহিল।ম তবে। 
কামিনী আসিলে তাই লুকাইতে হবে॥ 
কি জানি হটাৎ হেরি রুষ্ট হয় পাছে। 
বলিয়! কহিয়। তুষে নিয়। যাব কাছে॥ 
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হেন কালে শুনি যেন দ্বার দেয় নাড়া । 

ফকীর লুকায় ঘরে পেয়ে তার সাড়া ॥ 

জেলেকা আঁদিছে দেখি উঠি তাড়াতাড়ি 
করেঞ্ররি আনি ঘরে তারে আগু বাড়ি 

বসাইয়! বলি পরে শুন প্রাণেশ্বরী | 

উপরোধ আছে এক শুনহ স্থন্দরী ॥ 

যে ফকীর সঙ্গে মোর আইল কান্ধারে | 

রাখিয়াছি স্থান দিয়! আনিয়। তাহারে 

আমার পরম বন্ধু জ্ৃভাজন অতি। 
একত্রে বদিবে আদি কর অনুমতি ॥ 

রাজবাল] বলে সখা বুঝিলে না ভাল । 

স্থখেতে থাকিয়! কেন ঘটা ও জঞ্জাল॥ 

কিবা ক'র মনে আছে কেবা কি করিবে । 

চুপে কোন পে পিরীতি রাখিবে ॥ 

ন1 বুঝিয়। কর্ম কর করিহে বাঁরণ। 
আমি বলি কেন প্প্িয়ে ভাব অক্লারণ ॥ 

সে মোর পরম বন্ধু বুদ্ধিমান জ্ঞানী । 

নাহি পাৰে মনস্তাপ রাখ মোর বাণী ॥ 

নারী কহে ভোমার অদেয় কিছু নাই। 

বিপরীত ঘটে পাঁছে এই ভয় পাই।॥ 

এত শুনি উদাসীনে সম্মুখেতে আনি । 

সম্ভাষ করিল ধনী মোর বন্ধু জানি ॥ 

দুই জনে শিষ্টাচার মিষ্ট আলাপন। 
অনস্তর বদি সবে করিতে ভোজন ॥ 

ফকীর নবীন যুব নিপুণ কৌতুকে | 
করে নান] রঙ্গরস নারীর সম্মুখে ॥ 

যে ধরে ফকীর বেশ জ্ঞানবান ধীর | 

ভাঁবেতে বুঝিল রাঁমা! লম্পট ককীর ॥ 
আনন্দে আহার পান করি কয় জনে । 
মণি পাত্রে মদিরা যোগায় দাসগণে ॥ 

খায় বত ফকীর না ঘুচে খাই খাই । 
বারবার দেয় পাত্রে দিবা মাত্র নাই ॥ 

একেতো। নির্লজ্জ তৃশহে নহে সাঁবধান। 
মদে মত্ব হয়ে পরে হারাইল জ্ঞান ॥ 

শু শত আদ | ও আপ জরা আ্কী ৩ পি 5 স্পক্ষ প্িতত 5 জজ লি স্তে ৭ পে লি 

৮. পিক 2) ৮ এ সি. 
রম ৮ 

্ | 

৯ 

বলে ধরি কুমারীর কোমল শরীর । 
বদন চুম্বন করে লম্পট ফকীর ॥ 
অপনানে রাঁজকন্য1 জ্বলন্ত অনল । 

ক্রোধেতে ছুর্ধল তনু হইল সবল ॥ 
ঠেলিয়া ফেলিয়ণ তাখ্রে করে তিরক্ষাঁর | 
আরেরে লম্পট ঠেঁটী একি ব্যবহার ॥ 
দয় করি দিন্ব স্থান বসিতে হেথাঁয়। 

বেহাঁয়ী হারাঁমজাঁদ হাত দিস গায় ॥ 
এখনি গোলাম হাতে হইত মরণ । 
ভাগ্য ভাল প্রাণ পেলি বন্ধুর কারণ ॥ - 
ভামিনী অমনি উঠি ক্রোধে চলে যায়। 
পাছু গিয়া আমি ধরি ছুটি পাঁয় ॥ 
থাক প্প্িয়ে ক্ষমা! কর মোর অপরাধ । 

রাঁজবাল1 বলে ভাই পুরিলত সাধ ॥ 
নাবুঝে আমি কি আগে করেছিন্ মানা 
কথা ন] শুনিলে মোর একি বিবেচনা ॥ 
এই স্থানে যে অবধি রবে ছুরাচার | 
তদবধি পদাঁপণ না! করিব আর ॥ 

এত বলি রাজকন্য] ত্বরা করি যায়। 

হাতে ধরি পায়ে পড়ি কিরিয়া না চায় ॥ 
ফকীরে বুঝাই ভাই পাগল হইলে । 
মরি মরি একি লীজ কি কাষ করিলে ॥ 
মনে না ভাবিলে ক্ষণে রাজার কামিনী | 
চোর] কি কখন শুনে ধর্মের কাহিনী ॥ 
ফকীর হাপিয়া বলে ফেন ভয় পাও। 
রমণী কেমন জাতি জান নাহি তাও ॥ 
ওহে বন্ধু যদি বল করিরাছে ক্রোধ । 
তোমায় অজ্ঞান কহি নাহি কোন বোধ॥ 
ধরিলে নারীরে বলে কে রাগে কখন। 
সেই সে বুঝেছে সুখ করিতে চুম্বন ॥ 
চুম্বন করিলে রুষ্ট কে হেন ললনা। 
জাঁনিবে তাহার ক্রোধ কেবল ছলনা ॥ 
তাহার ক্রে।ধের হেতু কিভাবিলে সার। 
তুমি কাছে ছিলে তাই এত রাগ তার। 



পারস/ ইতিহাস । 

একা যদি পাইতাঁম দেখিতে কৌতৃক । 
ধরিয়! খাইলে জাতি না হতো বিমুখ ॥ 
হোষ নাই বেহোষে ফকীর কথা কয়। 
মাতালে বুঝালে জ্ঞান কিবা ফলোদয় ॥ 
বুঝিয়া রাখাই তারে শয়নের ঘরে | 
ভাবি বদি সারা নিশি চক্ষেবারি ঝরে॥ 
চিন্তায় পোহায় রাত্রি অরুণ উদয় । 
ফকীরে তখন দেখি যেন সেই নয় ॥ 
অপরাধ অঙ্গীকারে করে আলাপন । 
বড়ই কুকর্ম ভাই করেছি তখন ॥ 
পাপ প্রায়শ্চিত্ত হেতু দেশীস্তরে যাই। 
আনার উচিত নয় এ মুখ দেখা ই॥ 
কাকুতি মিনতি যদি এতেক করিল । 

শুনিয়| তাহার খেদ নয়ন ঝুরিল ॥ 
প্রিয়ারে পাঠাই পত্র করিয়া বিনয় | 
কিনা করে স্থরায় জ্ঞানির জ্ঞান লয় ॥ | 
অজ্ঞানে যদ্যপি কেহ মন্দ কম্ম করে। 
বুদ্ধিমানে অপরাধ কখন না ধরে ॥ ৰ 
জ্ঞাঁন শ্রন্য ফকীর করিল এক দোষ । | 
মার্জন। করিবে তারে সন্বরিয়া রোষ ॥ . 
খেোজ]1 হাতে পত্র দিয়! পাঠাই সত্বর। | 
আইল ক্ষণেক ব্যাঁজে লইয়1 উত্তর ॥ 
জেলেকা লিখিল সেই লম্পট নির্বোধ । 
তার প্রতি কখন না*যাবে মোর ক্রোধ ॥ 
তৃবে বাব সে যদি না তব সঙ্গে রয়। 

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশান্তরী হয় ॥ 
কফকীর কহিল ভাই লিখেছে উত্তম | 
আমিহে ছক্ষম্মী পাপী অতি নব্াধম ॥ 
তাহারে এ পাপ মুখ আর না দেখাব । 
কান্ধার হইতে আমি এখনি যাইৰ ॥ 
চাপর চলিল নির। এস্সখ সন্বাদ। 

বিচ্ছেদ ঘুচিবে বলি বড়ই আহাদ ॥ 
কিন্ত এই খেদ মোর হইল অন্তরে । 
হারাঁৰ এমনি মিত্র চিরকাল তরে ॥ 

১৫৫. 

থাক থাক তুমি সখা মোর কথা রাখ । 

যাইবে তখন কালি আজি হেথা থাক ॥ 
যাবে চিরকাল তরে ছাড়িয়] আমায় | 
হবে কি না হবে দেখা আর পুনক্কায় ॥ 
আজি থাক শেষ দিন সুখাল।প করি । 
কৌতুকে দিবস গেল হইল শর্ধরী ॥ 
নিশাতে সে উদাসীন স্থখের তরঙ্গে । 
করে কত হান্তাঁলাপ কৌতুক প্রসঙ্গে ॥ 
আমোদ প্রমোদে নিশ! প্রভাত হইল। 
প্রভাতে ফকীর উঠি বিদায় চাহিল ॥ 
পুর্ব দিন জেলেকা চাঁপর হাত দিয়] । 
দিয়।ছিল এক তোড়া স্বর্ণ পাঠাইয়। ॥ 
সেই থলি উদাশীনে দিলাম তখন । 
কহিলাম উপকার দেখিবে কখন ॥ 
ধন পেয়ে ফকীর করিল আলিজন | 
বিদায় হইয়] তবে চলিল তখন ॥ 
ফকীর বিহনে আমি করি কত খেদ। 
হায় সখা নিজ দোঁষে ঘটালে বিচ্ছেদ ॥ 
কি সখ হইল বল করিয়। চুম্বন । 
থাকিলে না কেন বন্ধু দেখিয়া বদন ॥ 
এই মত খেদ কত করি মনে মনে । 

| নিদ্রায় নয়ন ভারি রাত্রি জাগরণে ॥ 
অচেতনে নিদ্রা বাই পালঙ্ক উপর । 
গোল যোগে নিদ্রাভঙ্গ হইল সত্ত্ব ॥ 
প্রাঙ্গণে রাজার সেনা গঠন বিকট । 
সেনাপতি বলে চল রাজ'র নিকট ॥ - 
দেখিয় শিহরে প্রাণ নাহি সরে কথা । 
জিজ্ঞাসি কি দোষ ভাই নিয়। যাবে তথা ॥ 
সেনাপতি কহে মোবা রাজ আজ্ঞাকারী 
হুকুমে এসেছি হেতু কহিতে না পারি। 
যদি জাঁন দোষী নহ তবে কিবা ভয় । 
অপরাধ থাকে যদি মরিবে নিশ্চয় ॥ 
এত বলি লয়ে যায় ধরি কয় জনে। 
মনে ভাবি দোষ আর নাহিক কেমনে. ॥ 



১৫৬ 

গোপন পিরীত বুঝি পাইয়াছে টের। 
কে বলিল কেমনে শুনিল একি ফের ॥ 
দেখি চারি কাশি কাষ্ঠ পুরীর সদন | 

অন্ুভ্ঞ অমাদেরি করিবে নিধন ॥ 
উর্ধ মুখে মনে মনে ডাকি দেবতায় | 
আমি নরি না মরি না করি খেদ তায় ॥ 
তুমি ধন্ম সর্ধময় আছ চরাঁচরে। 
বিন] দোষে রাজকন্য। যেন নাহি মরে ॥ 
রাজার সম্মুখে দত করিল হাজির । 
দেখি হুজ্বরেতে বসি রয়েছে ফকীর ॥ 
মনে জানি বন্ধু মৌর গেল দেশান্তরে | 
কি আশ্চর্য দেখি তারে সভার ভিতরে॥ 

রীজণ বলে গুরাচান্ধ ওরে নরাধম । 

আমার নিকটে তোর এত পরাক্রম ॥ 
খর্জের এতেক গর্ধ কিসের কারণে | 
শৃগাল হইয়। বাদ মৃগরজ সনে ॥ 
সভা বল যেই দিন এলি এই খানে ! 
আমি যে দুগ্টের বম শুন নাই কাণে ॥ 
কহিল।ন তাহা ভাল জানি মহার'জ। 

রাজ বলে তবে তোর কেন হেন কাজ ॥ 

জানিয় শুনিয়]। কেন খেয়েছিলি জ্ঞান | 

জনন] হারামজাঁদ্ লইব গর্দান | 
বিনে উত্তর করি শুন মহীপাল। 
দীর্ঘজীবী হয়ে তুমি থাক চিরকাল ॥ 
কিঙ্করের কথা প্রভূ কর অবধান | 
অতি যে ভরাঞ্চ ঘুঘু প্রেমে বলবান ॥ 
তাহার কি ম্বত্যু বলে মনে ভয় থাকে। 

আপনি মদন যারে সহায়েতে রাখে ॥ 

মার কাট যা কর সহিব মহারাজ । 
নারীরে না কর বধ অধর্ম্ের কাঁষ ॥ 

আমি আনি হলো তার যতেক জগ্জাল। 

জাগিল নিদ্রিত ব্যাত্র প্রেম হলো কাল॥ 
বপলসী নির্দোষী প্রভু কিছু নাহি জানে। 
স্থখহস্তা হয়ে আমি আনি এই খানে ॥ 

পারস/ ইতিহাস 

আমার কাটহ মাথা অপরাধী আমি । 
দোহাই স্ত্রী বধ নাহি কর নরম্বামী॥ 

কহিতেছি এই সব নৃপের সভায় ।' 
কেলি খে।জ1 জেলেকায় আনিল তথায়" 
রাজকন্যা ধরে গিয়া রাজার চরণ । 
রাখ রাখ মহারাজ ইহার জীবন | 
আমি কলঙ্গিনী করিয়াছি অপরাঁধ। 
আমায় কাটহ যাবে সব অপবাদ ॥ 
রাঙ্গা বলে আরে ছুগ্টা আম্পর্থী.কেমন। 
রাখিতে বলিস, তুই শত্রুর জীবন্ধ ॥ 
প্রেমে লেখ মোর আগে ভয়নাহি দনে। 
উজীর এখনি নিয়] বধ দুই জনে ॥ 
ফাশি কাণ্ঠে মৃত্যু দেহ রাখিবে বাদ্ধিয়। 
খাঁইবে শকুনি কাক ককুরে ছিড়িয়] ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কহি আমি নৃপ সন্গিধান। 
অধীনের আবেদন কর অবধান ॥ 
ক্রোর্ধে অন্ধ কেন হও বিবেচনা কর । 
রাঁজ।র ছুহিত1] কেন বধ নৃপৰর ॥ 
শুনিয়] বিশ্ময় রায় মছুভাষে কয়। 
কে তুমি কাহার কন্যা দেহ পরিচয় ॥ 
ক্রোধে রামা মোরে বলে কঠিন ভাঁষায়। 
কি লাগি একথ1 তুনি কহিলে রাজায় ॥ 

করিয়াছি যে কায কহিতে ল'জ পাই। 
বাঞ্ণ হর আপনাকে আপনি লুকাঁই ॥ 
ননে ছিল বিনা রবে মরণ হইবে । 
আমার জনম জাতি কেহ না জানিবে ॥ 
সে কথা কেমনে তুমি এখানে জানালে । 

কলগ্গিনী কামিনীরে লজ্জায় ভানালে ॥ 
নুপতি নশ্দিনী পরে ভূপতিরে কয় । 
শুন তবে মহারাজ নোর পরিচয় ॥ 
সাঁতামাস্প নামে যে পারস্য অধিপতি । 
তাহার নন্দিনী এই অভাগণ যুবতী ॥ 
এত বলি কহিল সকল বিবর্ণ । 
যে ৰপে ছাঁড়িল পিতা প্রেমের কারণ ॥ 



ূ পারসঠ ইতিহাস | 

বলিয়] সকল কথ কহিল কামিনী । 
পাপিনী রমণী আমি বড় কলঙ্কিনী | 
গুণগত কথ প্রকাশিতে বাঞ্চ। নাহি ছিল । 

'কি করি সঙ্কটে পড়ি কহিতে হইল ॥ 
এখন মিনতি এই তোমার সদন। 
অভাগীরে অবিলম্বে করহ' নিধন ॥ 
রাজ বলে চন্দ্রমুখি চিন্তা নাহি আর। 
প্রেম জন্য ক'ল হস্তে পাইলে নিস্তার ॥ 
মাঙ্জন] যদ্যপি নাহি করি-অপরাধ। 

জকলঙ্ক বিচারেতে রবে অপবাদ ॥ 
অদ্যাবধি তোম।র দাসিত্ব নিবারণ । 
হোসনে দিলাম গ্রাণ তামার কারণ ॥ 

চাঁপর কিক্কর আর সখী প্রিয়তম] 
তাহাদের মৃত্যু দণ্ডে করিলাম ক্ষম1 ॥ 
যাঁওহে তোমরা দেহে যথা বাঞ্ছণ যাও। 
ঈশ্বর করুন যেন দুঃখ নাহি পাও ॥ 
প্রেম কয়িয়াছ বটে তোঁমরা ছুজনে। 
স্খেতে কাটাও কাল সেপ্রেনাস্বাদে ॥ 

পরে কহে নরপতি ফ্কীরের প্রতি । 
ওরে নষ্ট বিশ্বানবাঁতক ছুষ্টমতি | 
দেখিয় বন্ধুর ভাগ্য নারিলি সহিতে। 
আইলি আমার খর্পে তাহাকে ফেলিতে ॥ 
তুই অতি অধম হিংআক ছুরাশয়। 
তোর মুণ্ড কাটি য্দি তবে ভাল হয়] 

এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকিয়1 উজীরে। 
জল্লাদ ডাকিয়) শীঘ্র সপিতে ককারে ॥ 
জলাঁদ চলিল নিয়। ফকীর অজ্ঞনে | 
সুবিচার হেরি কহি নৃপ বিদ্যমানে ॥ 

তোমার সৌজন্য প্রভূ কি কহিব আর 
সত্যাসত্য বিচারেতে ধন্ম অবতার ॥ 
দুষ্ট পক্ষে অগ্নি তুমি শিষ্ পক্ষে জল । 
দ্বিতীয় নাহিক তব তুলন।র স্থল ॥ 
অতঃপর চারি জনে লইয়1 বিদায় । 
চলিলাম বাসস্থান আছিল যথায় ॥ 

১৫৭ 

গিয়! দেখি গৃহ চিহ্ব কিছু নাহি আর। 
করিয়াছে সমভূম আজ্ঞাতে রাজার ॥ 

ইট কাট পাতর সকল নিয়া গেছে। 
পা'ইয়াছে যেই বাহ? সকলে লুটেছে | 
গৃহ গেল ক্ষাতি নাই গ্ৃহস্ের ক্ষতি। 
আমাদের ক্ষতি মাত্র রত্ব হীরা মতি ॥ 
রাজ অন্তঃপুর হতে চাপরেরে দিয়] । 
দিয়াছিল কত দ্রব্য কন্যা পাঠ।ইয়1 ॥ 
সেসব নিজের ধন ভাগ্যে নাহি ছিল। 

অতিথি পথিক পড়ি সব লুটে নি ॥- 
ভাবিতেছি কোথ। যাই কি করি উপার। 
হেন কালে র।জদূত আইল তথায় ॥ 
দৃত বলে মহাশয় করি নিবেদন। 
আমাকে ফিরোজ সাহ। করিল প্রেরণ ॥ 
মন্ত্রীর আছয় এক উত্তম বসতি । 
সেই খানে কুয় জনে থাকহ সম্্রতি ॥ 
অতঃপর আমাদিগে লইয়? চলিল | 

দিব্যএক অউ্রালিক। মধ্যেতে আনিল ॥ 
দুই দিন সেই খানে হইল অতাত। 
তৃতায় দিবদে রাজমন্ত্রী উপনীত ॥ 
আনিল রাজার ভেট বস্ত্র গাটি গাটি। 
রেশম গরদ চেলি অতি পরিপাটী ॥ 
বিষ তোড়া হেম মুদ্রা আনি দিল আর 
প্রত্যেক তোড়াতেমংখ)া একেকহাঁজার॥ 

তুর্গতি আছিল অতি হইল সঙ্গতি । 
অচিরাঁয় চলিলাম বোগদাদ বসতি ॥ 
টাতৃক আলয়ে বাস করি গিয়া তথা । 
বন্ধুগণ স্থানে ক্রমে বলি সব কথ1॥ 

অবাক শুনিয়া সবে কহে একি একি । 
কওহে হোন তুনি বাচিয়া যে দেখি ॥ 

তোমার ছুজন অংশী কিরিয়1! আইল । 
মরিয়াহ বলে সর্ধজনে জানাইল ॥ 
অংশীর্দোহে আছেতথা শুনিলাম কাঁণে 
কহিলাম শিয়1 সব রাজমন্ত্রী.স্থানে ॥ 



১৫৮. পারস/ ইতিহাস | 

সবিশেষ শুনি মন্ত্রী অনুজ্ঞ] করিয়1। মনে ভাঁবি কেন হেন নীরর সবাই । 
দুই জন অংশিদিগে আনায় বান্ধিয়া ॥ দেখ আজি কোন বুঝি ঘটিল বালাই ॥ 
মন্ত্রীর আদেশে দেৌহে জিজ্ঞাসি তখন । পুনঃ২ ডাক হাক দ্বার দেই নাড়া। 
কি লাগি সাগরে নোরে কর নিক্ষেপণ ॥ সোর সার শুনিয়। উঠিল সব পাড়া ॥ ও 
অংশীরা কহিল তুমি স্বপন দেখিলে ।  প্রাতিবাদী কত লোক আইল সত্বরে । 
সমুদ্রে ঘুমের ঘোরে আপনি পড়িলে ॥ কপাট ভাঙ্গিয়] শেষ প্রবেশি ভিতরে ॥ 
ভাল ভাল কহ শুনি উজীর জিজ্ঞাসে। গুহে দেখি রক্তময় ভূত্য গণ পড়ি | 
কি হেতু চিনিয়। না! চিনিলে অ'র মাসে॥ কাটা মুণ্ড স্থানে স্থানে যায় গড়া গড়ি ॥ 

তাহারী কহিল তারে নাহি দেখি তথা । জেলেকার ঘরে যাই জেলেক। বলিয়?। 

ম্ন্ত্রী কহে সাবধান কহ সত্য কথা ॥ জেলেকা নাহিক কেলি চাপর পড়িয়। ॥ | 

দেখাৰ কি তথাকার কাজীর লিখন! শোৌণিত বহিছে অঙ্গে নাহিক চেতন। 
সত্য কথা বিনা যেন নিশ্চয় মরণ ॥ হয়েছে বিকট মুর্তি বিকট দশন ॥ 
শুনিয়] কম্পিত ত্রাসে নাহি সরে কথা । হা প্রিয়া ২ কোথা ডাকি ঘনে ঘন। 
উজীর বলেন আর লুকা চরি কৃথা ॥ ন] দেয় উত্তর নারী না পাই দর্শন ॥ 
ভাল চাঁও সত্য কও কি লাগি মরিবে। খুজি ঘর বাহির তলাশ নাহি পাই। 

প্রহারে এখনি কযা বাহির হইবে ॥ হুতীসে ধরায় পড়ি প্রাণ যেন নাই ॥ 
ভয়ে জহরিরা দোষ স্বীকার করিল । হায় যদি সেই কালে মরণ হইত । 
ফটকে আটক করি তথনি রাখিন॥ মনের যন্ত্রণা জ্বালা সকল ঘুচিত ॥ 
ন্ট বুদ্ধি ছল বল ধরে দুষ্ট জনে । আমার কপালে কেন সে সুখ হইবে। 

পলাইল কারাগার হইতে কেমনে ॥ . অদৃষ্টেতে আছে ছুঃখ তাহাকে ভোগিবে। 
অন্বেষণ না হইল খুজিয় সহর। ধর'গত দেখি মোরে গ্রতিবাসী গণ । 

ঘর দ্বার লুট করি নিল নৃপবর ॥ যতন করিয়া তার! করায় চেতন ॥ 
এই বপেষত ধন রাজার হইন। * জিজ্ঞাসি পড়নিগণে কোথায় আছিলে। 

অপচয় ভাবি মোর কিছু তার দিল॥, এমন ডাকাতি ঘরে কেহ না শুনিলে। 

আপদ হইল শান্তি থাকি হৃই মনে । তহি।রা কহিল মোর কিছু নাহি শুনি। 

নিত্য নিত্য বাড়ে প্রেম রাজকন্য সনে ॥! কাজীর সভায় তবে গেলাম অমনি ॥ 
দেবতা নিকট সদ করি নিবেদন । জমাদার চোপদার কাজী কত দিল। 
সে কপ আনন্দে যেন থাকি ছুই জন ॥ অন্বেষণ করি কোন তন্ব না পাইল ॥ 

হাঁয় সে কেবল আশা ভতরসাই সার । তখন আমার মনে হইল উদয়। 

চিরকাল মানবের সুখ থাকে কার ॥ জহরী ব্যতীত হেন কন্ম কাঁর নয় ॥ 

এক দিন শুনহ আশ্চর্য বিবরণ । সহচরী চাপরে নিধন গৃহে করি । 

সন্ধ্যাকালে যাই গৃহে করিয়] ভ্রমণ ॥ প্রীণাধিক জেলেকারে করিয়াছে চুরি ॥ 

ডাকণ ডাক্ষি হাঁক হকি করিনু বিস্তর। দারুণ বিচ্ছেদ আ্বাল1 সহ্য নাহি হয়। 
কেহ নাহি খুলে দ্বার ন। দেয় উত্তর ॥. চিন্ত।নলে ক্রমে হলে! জীবন সংশয় ॥ 



পারস/ ইতিহাস | 

তদস্তর বিক্রয় করিয়। ভদ্রীসন। 
মৌজলেতে যাই কাল করিতে যাঁপন ॥ 
তথায় আছিল এক কুটন্ব আত্মীয় । 
ধনবান সদাঁগর রাজ মন্ত্রী প্রিয় ॥ 
আম'রে সে সমাদরে র'খিল আলয়। 

সময়ে মন্ত্রীর সঙ্গে হইল প্রণয় ॥ 
কর্ম দক্ষ দেখি মন্ত্রী সাঁপক্ষ হইল। 
রাজ।র দভার কর্মে নিযুক্ত কিল ॥ 
যে কাষে যখন মন্ত্রী দেন কোন ভার। 
অবাধায় সমাধা তখনি করি তার ॥ 
মন্ত্রীর অনেক শ্রম হইল লাঘব । 
আমার মক্ত্রণা লয় করিয়া গৌরব ॥ 
কালেতে ভাহাঁর কাল আসি উপস্থিত। 
সে পদে ভূপতি মেরে করে নিয়োজিত। 
দুই বর্ষ সেই কর্ম করি সমাধান। 
রাজ] প্রজা পরিতুষ্ট কেহ নহে আন ॥ 
দেখিয় আমর কন্ম 9 হয়ে রায় । 
আল মুলক খ্যাতি দিলেন আমায় ॥ 

সে সম্পদে শক্র মাত্র কেবল বাঁড়িল। 

সভাস্থ সকলে দ্বেষ করিতে লাগিল ॥ 
জ্বলিল সবার হৃদে হিংসা হুতাঁশন। 
আ'ম'র এপদে কারো নহে তু মন ॥ 

বিবিধ সাঁধন। করে যাহে মন্দ হয়। 

রাজা না বিশ্বাস করে যত তারা কয় ॥ 
রাজপুক্র দিয়] কুচ্ছা] করাইল শেষ । 
পুক্র বাক্য এড়।ইতে নারিল নরেশ ॥ 
সে অবধি ছাঁড়ির)। তাহার অধিকার । 
আঁপিয়া রয়েছি প্রভু আশ্রয়ে তোমা র॥ 

বিশেষ কাহিনী এই শুনহে রাজন | 
জেলেকার জন্য সদ1 বিষাদিত মন ॥ 
তাঁহার বিচ্ছেদাঁনল সদত প্রবল । 
তিল আদি কোন ৰপে না হয় শীতল ॥ 
জানিতাঁম যদ্যপি মরেছে নৃপবাল] ৷ 
তৰে বুঝি পুর্বামত যেতো শোক ভ্বাল]1॥ 

০০ শী পাপপাশ তি 

১৫৯. 

মরিয়াছে কিম্বা অছে নিবপণ নাই। 
মনের আগুণ মোর সদাজ্বলে তাই ॥ 
দিবানিশি সে ৰপসী জাগিতেছে মনে। 

আমার বিরল ভাব তাহার কারণে ॥ 

বদর উদ্দিন লোলে রাজার 

ইতিহানের অনুবৃত্তি | 
ইতিহাস এইবপ, শ্রবণ করিয়া ভূপ, 

কহিলেন শুন মন্ত্রীবর। 
থাক সদা বিষাদিত,তাহে নাহি চমকিত, 

শনি তব দুঃখের আকর॥ 

কিজ্জ তাহা বলি যেন,মনে লাহি কর হেন, 

সবে হারাইল রাজবাল]। 
এ কেবল ভ্রান্তি তব, যদি কর অনুভব, 

সকল লোকের আছে জ্বাল ॥' 

কঙতলোক স্থখী আছেকিবাকব তব কাছে, 
নিফল মলুকে দৃষ্টি কর। 

সর্অংশে তারনুখ,কিছু নাহি দেখি ছুঃখ 
নহে তার তাপিত অন্তর | 

হাসিয়] উজীর কয়, একপ অনেকে হয়, 
ভিতর বাহির কি সমান। 

কিআছেকাহাঁরমনে,কেপারেবু' বতেক্ষণে 
আমার না হয় সত্য জ্ঞান ॥ 

রাঁজাকহে সে উত্তম,ঘুচাব তোমার ভ্রম, 
ডাকত হে সিফল মলুকে। 

রাজার আদেশ পায়,কজমাদারবেগে ধায়, 

আনে তারে সবার সন্মুখে ॥ 
প্রিয়বরে দেখি ভূপনজিজ্ঞানিল এই ৰূপ, 

কহ কহ রাজার তনয়। 
তোমায় যে ৰপ দেখিংজ্ঞান হয় তুনি সুখী 

সত্য মিথ্যা কহিবে নিশ্চয় ॥ 
শুনিয়। নৃপের ব্বাণী। কুমার অন্ত মানি, 

কহে ভূপে শুন নরপতি |. 



১৬৬ 

তৃমি পৃথিবীর স্বামী,তো মার অধীনআমি 
আমার কি আছেহে হূর্গতি ॥ 

গ্ধান সভাস্থ যত,প্রশংসে আমারে কত, 

অন্থগত নিয়ত আমার। : 
কভু নাহি ছুঃখ জানিঃনিবেদন দণুপাণি, 

সদ]! সুখী কির তোমার ॥ 
রাজা বলে রাজ পুত্র, হয়েছে কথার সুত্র, 

প্রশংসার কথ] ইহ] নয় । 
কহিতেছে মন্ত্রীবর, সম্তোষিত নাহি নর, 

কুখী তুমি মৌর মনে লয় ॥ 
কারণ জিজ্ঞাসি তাই, স্বৰপ শুনিতে চাই, 

সত্যকহি বিনাশ সংশয় 
সুখী দুঃখী যাহা হ'ও,অকপটে তাহা কও, 

ইথে তব আছে কিবা ভয় ॥ 
শুনি বাণী যুবরাজ, কহে শুন মহারাজ, 

আঁজ্ঞী যদি করিলে কিন্গরে । 
তবে তথ্য সত্য কই;চিন্তা ছাঁড়া নাহি রই, 

সদ] চিন্তা দহিছে অন্তরে ॥ 
স্ুখিম'ঝে সদ]। বাস, শয়ন ভোজন বাস, 

তাহে নাহি কোন অপ্রতুল । 
তথাপি হে নৃপবর, মনোছুঃখ নিরন্তর, 

হুৃদে বিধে আছে যেন শুল ॥ 
ডেমক্কস অধিপতিত, শুনিয়া আশ্চর্য্য অতি 

মৌনভ'বে মনে অনুমানে। 
এইবা মন্ত্রীর সমা, নিতন্থিনী নিরুপমা, 

হারায়েছে বুঝি কোন স্থানে ॥ 
নানাচিস্তাকরিপরে,কুমরে জিজ্ঞাসীকরে 

কহ শুনি তেশমার কাহিনী । 
এই মম মনে ধ্যায়,তুমি বা মন্ত্রীর ন্যায়, 

হারায়েছ প্রিয়) প্রেমাধিনী ॥ 
শুনিয়া রাজার বাণী,রা জপ্ুত্র খুড়ি পাণি, 

কহিছে কাহিনী আপনার । 
সভাস্থ সমস্ত তৰে,কৌতুকে নীরবে সবে, 

একভাবে শুনে মন্ম তার ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

(সকল মলুক রাপুজের 
ইতিহাস! 

সিফল মলুক বলে শুন নরপতি। 
অসন্বেন সিফাঁল মিশর অধিপতি ॥ 
অগ্রেবলিয়াছি আমি তাহার নন্দন। 
পাইয়াছে সহোদর পিত সিংহাসন ॥ 
বয়ন ষোড়শ বর্ষ যখন আমার । 
এক দিন মুক্ত দেখি ভাগারের ছার ॥ " 
প্রবেশিয়া ধনাগারে হরষিত মন । 
মনোহর দ্রব্য কত করি দরশন ॥ 
কাষ্ঠের দিন্ছক এক দেখি আঁচম্বিত। 
জহর প্রবাল লাল হীরায় খচিত ॥ 

স্বর্ণের চাবি ছিল তাহার উপরি । 
খুলিয়া সিন্ছুকে দেখি অপুর্ব অঙ্গ,রী ॥ 
কীঞ্চনের কৌটা এক হেরি ত'র কাছে। 
চিত্তহর। চিত্র তাহে ঢাকা রহিয়াছে ॥ 
হেরিতে হরিল মন বলি হায় হায় |" 
ধরণী এমন নারী ধরিল কেথায় ॥ 
কি বাহার কিবা ভাব নয়ন ভঙ্গিমা | 
কারে বিধি গড়িরাঁছে এ হেম প্রতিমা ॥ 

ধন্য সেই চিত্রকর ধন্য তার তুলি । 
ধন্য সে ভাৰক বটে ধন্য ভারে বলি ॥ 
বিচিত্র হেরিয়? চিত্র নেত্র নাহি উঠে । 
আচন্ষিত মন মাঝে স্টুলবান ফুটে ॥ 
মনে ভাবি কিবা ৰপ ভুবনমোহিনী | 
নিশ্চয় হইবে কেন রাজার নন্দিনী ॥ 
রাখিয়'ছে চিত্র তই যতনে লিখিয়?। 
হবে বুঝি অদ্যাপিও আছে সে বাচিয়। ॥ 
চিত্রতে জন্মিল প্রেম ত্যজিতে না পারি। 
অঙ্গরী সহিত ছবি করিলাম চুরি ॥ 
সায়েদ নামেতে ছিল পাত্র এক ্ন। 

বয়সেতে জ্যেষ্ঠ কিছু, বিশ্বীসী স্থজন ॥ 
বিস্তারিয়!কহি ভারে সঘ বিবরণ । 
শুনিয়] বলিল ছবি. দেখিব কেমন ॥ 



উলটি পালটি চিত্র হেরিল লইয়। 
পশ্চাঁ পশ্চাতে নাম পাইল খুজিয়। ॥ 
“কাবাল নামেতে রাজা বিক্রম বিশাল 
উাঁহাঁর তনয়া এই বেদেল জমাল +, ॥ 
পাইয়। নারীর নাঁম হরিষ অন্তর | 
পাত্রে কহিলাম তত্ব করহ সত্তর ॥ 

কোথায় রাজত্ব করে কাবাল রাজন। 

যাঁইৰ তাহাব দেশে কল্যার কারণ। 

সাঁয়েদ সন্ধান লাগি অনেক জানায় । 

কিন্ত তত্ব বার্তী তাঁর কিছু নাহি পায় ॥ 
সন্ধান না! পেরে পনে করি এই পণ। 
কন্যা জন্য দেশে দেশে করিব ভ্রমণ ॥ 

এহেন কামিনী যদি খুজিয়া না পাই । 

ভ্রমিব অরণ্য গিরি দেশে কায নাই ॥ 

প্রতিভা করিয়া কহি পিতার গোচর। 

দেখিতে বাসনা বড় বোগ্দাদ নগর ॥ 

যদি আভ1 দিয় তৃর্ণ করহ বিদায় । 

কামন। করিয়। পুর্ণ আঁদিব হেথায় ॥ 

ছলে কলে ভুলাইয়া লয়ে অনুমতি । 
বোগদাদ নগরে যাই সায়েদ সংহতি ॥ 
ধুমধ।মে বাই হেন ছিল না বাঁদনা | 

সঙ্গে মাত্র চলিল কিস্কুর কয় জনা ॥ 

দেশ ছাড়ি অক্কলিতে দিলাম অঙ্গুরী। 

চিত্বহর1 চিত্র হেরি* কৌটা হস্তে করি ॥ 

দিব? বিভাবরী কথা সাঁয়েদের সনে । 

বেদেল জমাঁল দেশ পাইব কেমনে ॥ 

অবশেষে উত্তরিয়া বোগাঁদদ বসতি। 

দেখিলাম রাজধানী চমংকাঁর অতি॥ 

বিজ্ঞ স্থামে সেই খানে সদ করি তত্ব । 

কোথায় কাবাল রাজা করেন রাজত্ব ॥ 

শুনিয়। সকলে বলে আমরা না জানি। 

বসরা নগরে যাও আঁছে এক জ্ঞানী ॥ 

পানুব। নাঁম তার বয়ম বিস্তর | 

লোকে কয় এক শত সপ্ততি বৎসর ॥ 

পারস/ ইতিহাস । ১৬৯ 

সর্ধজ্ঞ সুধীর শীস্ত অতি জ্ঞান বান। 

সাপ পাশা পাতাল শপিাসপীশস্পল্পস 

নি 

ইহার তদস্ত তুমি পাধে তার স্থান ॥ 
এত শুনি যাত্রী করি বসরা নগরে । 

তত্ব করি চলিলাম রৃদ্ধেন গোচরে ॥ 
প্রবীণ জিজ্ঞাঁসে হাঁসি কহ অভিপ্রায় | 

তোমাদের আগমন কি লাগি হেথায় ॥ 

কহিলাম মহাশয় করিওঃনিবেদন। 

কাবাল রাজার নাহি পাই অন্বেষণ ॥ 
বোঁগদাঁদে করিতে তত্ব বিজ্ঞগণ স্থানে । 
তার1পাঠাইয়দিল তব সন্নিধানে ॥ 
সব তন্ত্র জান তুমি বহুদশীজন। 
কাঁবাল রাজার কিছু কহবিবরণ ॥ 

রুদ্ধ বলে বিশেষ ন1 জানিতার ধাম। 
অতিথি পথিক মুখে শুনা মাত্র নাম ॥ 

সিংহল দ্বীপের কাছে আছে এক দ্বীপ । 
তথায় রাজত্ব করে কাঁবাঁল অধিপ ॥ 

যেমন শুনেছি কর্ণে কহিলাম তাই। 
ভ্রম হলে হতে পারে সত্য জানি নাই ॥ 

বুদ্ধের নিকটে এই আভাষ পাইয়|। 
চলিনাম সেই দণ্ডে প্রণাম করিয়া ॥ 
সদাগরি তরি এক স্থরাটেতে যায় । 

যাত্রা করিল'ম মোরা আরোহিয়! তায় ॥ 

গৌঁয়াতে গমন করি স্থুরাট হইতে। 
তরণী মিলিল তথা সিংহ যাইতে ॥ 

চলিলাম সুখে সবে তরণী বাহিয়। 

সে দিন সহায় হলো পবন আলিয়া ॥ . 

পরদিন বৈরিভাঁব ধরিল অনিল। 

চঞ্চল হইল অতি সাগর সলিল ॥ 

৷ প্রলয়ের প্রায় বায়ুবহিতে লাগিল। 

পর্বত সমান ঢেউ উঠিতে থাকিল ॥ 

তরঙ্ষে তরণী তুলে গণ মগ্ডলে । 

কখন নাঁমীয়ে যেন ফেলায় অতলে ॥ 

উত্তঙ্গ তরপ্গ ক্ষ্রে নাহি হয় ত্রাস। 
আতঙ্কে অবশ অঙ্গ ছাড়ি গ্রাণ আশ ॥ 



১৬হ 

কাল ব্যাজ নাহি আর নিকটেতে কাল। 
কপাল ভাঙ্গিল মজি ছাড়ি দিল হাঁল॥ 
কাগারী নিহনে তরি ভাসিয় চলিল । 
সমীর কতেক দূরে আনিয়া ফেলিল ॥ 
মালদ্বীপ কাছে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। 
সেখানে কেমনে তরি আনিয়। লাগিল॥ 
পাইয়। অকুল কুল সবে হর্মতি। 
দুরে দেখা গেল বন ততৎপরে বস্তি ॥ 
ভূমিতে মা'মিতে সবে সাঁজিতহে লাঁগিল। 
প্রবীণ নাবিক এক ,নিষেধ করিল । 
বলিল নেমনা ভূমে শুন মোর কথা। 
দুরন্ত কাফরি জাতি বাঁস করে তথা ॥ 
তাহারা পুতুলতভজে পুজে অজাগরে ! 

অহির আহার দেয় যদি পায় নরে॥ 
যুক্তিসিদ্ধ নাহি হয় হেথ] পদার্পণ | 
এখনি তরণি খুলি কর পলায়ন ॥ 
শুনিয়1 রাদ্ধর বাণী কেহ না মানিল | 
জাহাজ খুলিব কল্য অধ্যক্ষ বলিল ॥ 
হাঁয় হায় তরি যদি তখনি খুলিত। 
ভূজঙ্গ উদরে তবে কেহ না যাইত ॥ 
অদ্ধরাত্রে কতিপয় কাঁকরি আসিয়]। 
আচম্ষিত জাহাঁজেতে উঠিল ঝাপিয়। ॥ 
একে একে শৃঙ্ঘলে বাঞ্ধিয় সর্ধ জনে । 
লইয় চলিল দ্বীপে ছুষ্ট দস্ত্যুগণে ॥ 
যাইতে যাইতে ভানু উদয় হইল। 
কানন তাজিয়) গ্রামে প্রবেশ করিল ॥ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ো ঘর সবদেশ ময় 
তাঁহ।র মাঝেতে উচ্চ রাজার আলয় ॥ 
আমাদিগে ভূপতির সম্মুখে আনিয়া। 
বলিল প্রণাঁম কর ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥ 
কাষ্ঠময় সিংহাসনে বনিয়1 র!জন। 
ভয়ঙ্কর কলেবর ভীষণ দশন ॥ 
অপিত বরণ তাহে অতি কদাকার। 
ভূত বলে ভঙ্বে প্রাণ শিহরে সবার ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

কজ্জল জিনিয়া বপে বপসী নন্দিনী । 
ত্রিংশত বংসর বয় সাক্ষাৎ সঙ্গিনী ॥ 
বসিয়! পিতার পাঁশে ঘোমটা বারিয়1। 
বদন হেরিলে যাঁয় মদন ছাড়িয়া ॥ 
রাজার নিকটে সব সন্বাদ কহিল । 
'শুনি তুগ্ত হাপ্সীরাজ অনুমতি দিল ॥ 
উজীর রাখহ নিয়া একয় জনায় । 
নিত্য নিত্য বলি.এক দিবে দেবতায় ॥ 
রজার আদেশে মন্ত্রী রাখে কারাগাতর 
খাদ্য দ্রব্য দেয় কত পু করিবারে ॥ 
গ্রভাত না হতে নিশী ধরি এক জনে । 

ভুজঙ্ষের মুখে দিল ছুষ্ট দস্থ্য গণে ॥ 
পরদিন প্রুনর্ধার আর জনে দিল। 
নিত্য নিত্য এই কপে মারিতে ল।গিল ॥ 
মরিল তরণি পতি আর কর্ণধার । 
নাবিক মরিল ক্রমে কিঙ্কর আমার ॥ 
সায়েদ আমায় দোহে রহিলাম শেষ । 
ভাবিতাই কার ভাগ্যে আগে আছে ক্লেশ 
সায়েদ কান্দিয় কয় রাজার কুমার। 
একি দশ পরিশেষ হইল দোহার ॥ 
প্রভাত হইলে নিশা হইবে নরণ। 
আগে যেন মরি আমি প্রার্থনা এখন ॥ 
বধিতে তোমায় যদি আগে লয়ে যায়। 
মৃত্যুর অধিক শোক পাইব তাহায় ॥ 
ঝর ঝর ঝরে আখি শুনি তাঁর খেদ। 
বলি কেন সঙ্গে মোর আইলে সায়েদ ॥ 
যেই জন্যে আসা তাহা প!বনা বলিয়]। 
কত মানা করেছিলে মোরে বুঝাইয়। ॥ 
বুঝিয়] স্থুঝিয়া কেন অবুঝ হইলে। 
অবাঁধ্যের সঙ্গে কেন মরিতে আইলে ॥ 
আমার মরণ ছিল মরিতাম আমি । 

একিহে পরের তরে প্রাণ দিৰে তুমি ॥ 
এইবপে দুইজনে নানা ছুঃখ কথা। 
হেন কালে ছুই হাপ্পী দেখাদিল তথা ॥ 



পাঁরস/ 

আমারে আইস বলি ডাক দিল তাঁরা ।' 
শুনিয়। শুকায় রক্ত চক্ষে বহে ধারা ॥ 
সাঁয়েদে বলিব কথা জন্মশোঁধ যাই। 
বলিব কি চাহ।মাঁএ বাক্য মুখে নাই ॥ 
লইয়া চসিল পরে শিবির ভিতরে । 
ভাবি বুঝি এই খানে দিবে অজাগরে ॥ 
হেন কালে তথ এক হাপ্নিনী আইল । 
ভয় কি ভাবনা কেন হাসিয়া কহিল ॥ 
হবে না মরণ তব সঙ্ষিগণ প্রায় | 
রাজকন্যা ভাগ্যবান করিবে তোমায় ॥ 
সে ভাগ্যের কথ কত কহিব এখনি । 

তার মুখে বিস্তারিত শুনবে আপনি ॥ 
প্রতীক্ষা করিয়া ধনী আছেন বিয়া । 
আমি তার সখী চল যাইব লইয়] ॥ 
শুনিয় ছজন হ।গৃদসি অন্তর হইল । 
সহচরী সঙ্গে করি লইয়া চলিল ॥ 
দেখি গিয়া রাজকন্যা ক্ষুদ্র এক ঘরে। 
বসি পশু চম্মে মোড়া ঘড়াঞ্চি উপরে ॥ 
কজ্জল জিনিয়া বর্ণ অন্ধমত প্রায় । 
বন্মকপে ব্যান্্র চম্ম লিগু সব গায়। 
কোটরে নয়ন ছুটি মিট মিট করে। 
উলটিয়। নাশ] গির1 উঠেছে উপরে ॥ 
ভূরুতে নাহিক লোম কপাল প্রকাণ্ড । 
বদন মেলিলে হয় ভয়ঙ্কর কাওড ॥ 
কিবামুখ পরিসর দত্ত পিঙ্কুলিয়] | 
বড়বড় ছঠি ঠোঁট পড়েছে ঝুলিয়] ॥ 
কদর্য কুটিল তার কুন্তনের ভার। 
মধ্যস্থীনে কেশ নাই অতি কদাকার॥ 
জরদ বস্ত্রের টুপি শোভা পায় মাথে। 
স্বেত নীল পীত পক্ষি পক্ষঘুক্ত তাতে। 
গল।য় পরেছে মাল! ল।ল কালা রঙ্গ । 
হেরিতাঁর ৰপ উঠে ভয়ের তর ॥ 
বেদেল জমালে যেবা সদা ধ্যান করে। 
এহেন জন্ত কি তার মনে কভু ধরে। 

ইতিহাস ! ১৬৩ 

সহী সঙ্গে আমি যাবা মাত্র সেই ঘরে। 
আইস আইস বলে সমাদর করে ॥ 
এসো যুবা মোর পাশে বসহ আসিয়া । 
তোম।র মনের দুঃখ ফেলিব ঘুচিয়] ॥ 
পড়েছ পিতার হ'তে তাহে কিবা ছুঃখ। 
জানিবে ফিরিল ভাগ্য পাবে স্বগনুখ ॥ 
ধরিয়] বসায় তবে আপনার কাছে। 
বলে মন উচ্চাটন বড় হইয়াছে ॥ 
ভাল ভাল ছুঃখী নহি জানি আমি.হবে 
এমন সৌভাগ্যে মন স্থির কেন রবে ॥ 
শুন শুন শাস্তহও ভাব কিবা আর। 
হাত বাড়াঁইঝ়1 চাদ পাইলে এবার ॥ 
কিব। ছিলে কিবাহলে খেতো কল পলাপে। 
এখন নগর আর কায নাহি তাপে॥ 

বড় বড় লোক আছে পিতার সভায় । 

দেখিয়1 আমার কপ সবে মোহ যায়॥ 
বারেক তাদের প।নে ফিরে ন। চাহিয়? 
একান্ত নিলাম কান্ত তোমারে বাছিয়। ॥ 
এইমত প্রেম কত হাপ্সিনী জানায়। 

শুনিয়। সরমে মরি মণের ঘৃণায় ॥ 
এমন কুকপা শ্বেবা, দেখে লাগে ত্রাস। 

ত।র ন'কি পুরাইতে পারি অভিলাষ ॥ 
যদিকহি বিপরীত বিপরীত ঘটে ।. 
দছুইমতে পড়িলাম বিষম শঙ্কটে ॥ 
কথা না কহাতে কন্যা হাপি ২ কহে। 
অবাক হয়েছ তাহাচমংকার নহে ॥ 

ভুষ্ধিবে হে এমন সুন্দরী লয়ে গুখে । 
তাহেকি আনন্দে আর কথা সরে মুখে ॥ 
ভালভাল রুষ্ট নহি তুই আমি তায়। 
পঞ্ট ভাবে পুষ্ট আছ ভাবে বুঝা যায় ॥ 
এতবলি দিল কর করিতে চুম্বন । 
মধুপান করাবার পর্বের লক্ষণ ॥ 
এইৰপ নিজ বপে গর্ক সর্ধ ভাবে। 
ভাবেতারে যে পাবে সে হাতেম্বর্গ পাবে। 



১৬৪ 

আমি ভাবি যে ভাবে যেভাব সমুদায়| 
সেভাবে নাহি সে ভাবে স্বভাবে ঘটায় ॥ 
হেন কালে ছুই দাসী আপিয়ী সত্বরে ৷ 
বিছাঁইল ব্যান্ত্র চর্ম ঘরের ভিতরে ॥ 
পিষ্টক তগ্,ল সিদ্ধ পাত্র করি দিল । 
মধুপর্ক মাংস তাঁয় আনিয়া রাখিল ॥ 
শয়ন করিয়] কন্যা খাইতে লাগিল । 
আমায় টানিয়। নিয়] কাছে শেয়োইল ॥ 
খায়.খায় মুখে দেয় তাঁর এটে। ভাত । 
ভাতনাহি মুখে রুচে গন্ধে উঠে আত ॥ 
মনের ছুঃখেতে মরি নাহি ক্ষুধাবোধ | 
খাঁও খাও বলি ততো! করে উপরোধ ॥ 
কি হয়েছে কহ নাথ কেন ক্ষুধা নাই। 
প্রেমে চিত্ত গদগদ বুঝিলাম তাই ॥ 
আশাপথ চাহি আছ ক্ষুধা কি রহিবে । 

ভাঁবিতেছ কতক্ষণে সুধা বরিষিবে ॥ 
শান্ত হও প্রাণকান্ত দিবন এখন । 
রমণী পেয়ে কি সব হলে বিল্মরণ ॥ 
কেমনে তৃষিৰব আমি এখন তোমায় । 
নৈরাশ না হবে সখা হইবে নিশীয় ॥ 
এখন যাইব আমি জনক সদন । 
তোমার জীবন দণ্ড করাব মোচন ॥ 
তোমার যে সঙ্গী আছে তারে বচাইব। 
মির্শ সহচরী সঙ্গে তার বিয়। দিব ॥ 

এশ বলি উঠে রাঁমা হাসিতে হাদিতে। 
করিল সভার বেশ সভায় যাইতে ॥ 
নারী বলে এবে তব সঙ্গিস্থাঁনে যাঁও। 
হুখের বৃত্তান্ত গিয়? তাহারে জানাও ॥ 
দুইজনে ছুই জন যুবতী পাইবে । 
ইহার অধিক ভাগ্য কি আর হইবে ॥ 
একতে আইলে কিন্ত সকলে মরিল। 
ভাগ্য বশে তোমাদের অদ্ুষ্ট ফিরিল ॥ 
যাঁও যাও দ্িব। অস্ভে শীন্্র ডাঁকাইব . 

পারস/ ইতিহাস | 

এতেক বলিল ঘদি হইয়া বিদায় 
চলিলাম ত্র! করি সায়েদ যথায় ॥ 
সায়েদ আনন্দে ভাসে পুনশ্চ হেরিয়া। 
একি কহ রাজপুত্র আইলে ফিরিয়া ॥ 
ভে মনে এতক্ষণে দিল বলিদ।ন। 
খাইল ভুজঙ্গ যারে পুজয় অজ্ঞান ॥ 
ভাবিয়া তোমার গতি ভাসে ছুনয়ন। 
কহ কহ যুবরাজ শুনি বিবরণ ॥ 
এত শুনি কহি তারে শুন তবে 'ভাই। । 
আপনার প্রাণ রক্ষা আপনার ঠাঁই ॥ 
সায়েদ কহিল শুনি একি চমংকার। 
কহ দেখি শুনি তবে সুখ সমাচার ॥ 
পুনঃ কহিলাম আমি স্থখ কেন ভাবো। 

জাননা যে কত দুঃখে এ জীবন পাবো ॥ 
শুন যদি বিবরণ বিষাদ হইবে । 
মরণ মঙ্গল তুমি বরঞ্চ কহিবে ॥ 

তদন্তর কহিলাম বিস্তারিয়া তারে । 
যেকথা রাজ।র কন্যা কহিল আমারে।॥ 
শুনিয় সায়েদ কহে শুন মহাশয় । 
এহেন কুংনিতা নারী তৰ যোগ নয় ॥ 
কিন্ত কি করিবে বল প্রাণ বড় ধন। 

অবহেল! কি কেন দিবে নিরঞ্জন ॥ 
অকাল মরণ যুক্তি নহে যুবরাজ । 
বিপদ সময়ে কর স্থবুদ্ধির কাঁষ॥ 
আনি কহি ওহে ভাই ভাল বুঝাইলে। 
তুমি কি বাঁচিতে চাহ এমন হইলে ॥ 
পরের সমরে এত দিতেছ ভরস7। 
জানন] এখন শেষ তোমার কি দশা ॥ 
মির্শ। নামা হম্সরার অছে এক দাসী। 
সে তোনার হইয়াছে প্রেম অভিলাষী॥ 
যামনী হইলে যেতে হবে তার পাশ । 
বল দেখি তুমি কি পুরাবে তার আশ॥ 
সে সময়ে যদি নাহি করহ অন্যথ]। 

আহার বিহারে দোৌহে নিশি পোহাইব॥ তবে জানি তোমার সকল সত্য কথ] ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

শুনিয়া! সায়েদ স্তন্ধ বদন পাঙ্গাস । 

শিহরিয়! বলে হায় একি সর্ঝনাঁশ ॥ 
ধিক মোরে প্রেম তরে পরাণ রাখিব । 
কি ভয় ভুজঙ্গ মুখে আপনি যাইব ॥ 
লক্ষ লক্ষ বাঁর যদি সেইসাপেখায়। 
সে বরঞ্চ সুখ প্রাণে কাষ নাহি তায় ॥ 

কহিলাম কেন ভাই একি কথা কও । 
আপনার বেলা কেন অসম্মত হও ॥ 

দেখ দেখি সে তোমায় এমন সদয়। 
তারে হতাদর করা কু যুক্ত নয় ॥ 

অন্যের সময়ে বল প্রাণ বড় ধন। 

আপন সময়ে ভূল সে প্রাণ কেমন ॥ 

আপনি ঘৃণায় যাহে মরিবারে চাও । 
সেই কন্মে অন্য জনে কেমনে লয়াঁও ॥ 
বুঝ দেখি ষেই কন্মে শিহরে অন্তর । 
তাহাতে প্রবৃত্তি করে কেধা হেন নর ॥ 
অতি যে কামুক ব্যক্তি সেও কাপে ত্রাসে 
কার সাধ্য এমন জন্তরকে ভালবাসে ॥ 

হাপ্নিনী প্রেতিনী প্রায় দেখে ভয় লাগে৷ 
কেমনে বাঁচিব বল তার অনুরাগে ॥ 
মরিব বরঞ্চ সখা সেও অঙ্গীকার । 
এৰপে ঝাচিয়। প্রাণে কাষ নাই আর ॥ 

এতেক শুনিয়। সখা স্বীকার করিল । 
মরণ মঙ্গল তায় নিদ্ধার্যয হইল ॥ 
যখন ডাঁকিয়। করে.প্রেমের আভাষ। 
বিরাগ তখন তাহে করিব প্রকাশ ॥ 
ক্রু,দ্ধা হয়ে কুংসিতা জী ভুজঙ্গেরে দিবে। 
মরিব সে প্রেম নাহি করিতে হইবে ॥ * 
এপ প্রতিজ্ঞ করি আছি ছুই জনে । 
ভাবিতেছি বিভ।বরী হবে কতক্ষণে ॥ 
ক্রমে রৰি অস্ত গেল রজনী হইল । 
কাল] কাঁফি ছুই জন তখনি আইল । 
তারা কহে ধন্য ধন্য তোমরা ছুজন। 

শুভ ক্ষণে এখনে করেছ পদাপণ ॥ 

১৬৫ 

এসে দেৌঁহে স্থুখভোগ করহ আসিয়া । 
আছে ছুই কোমনাঙ্গী আম্বীসে বনগিয়া ॥ 

এত বলি দুইজনে লইয়! চলিল। 
কন্যার হজুরে নিয়] হাজির করিল ॥ 
রাজকন্যা! সখী সঙ্গে একত্রে তখন । 
বপিয়া বাঘের ছালে করিছে ভোজন ॥ 
দেখ মাত্র কাফিকন্যা আদরে সম্ভাষে। 
বলে এসো প্রাণ নাথ বসো মোর পাশে ॥ 

সখী সঙ্গে তব সঙ্গী একত্রে বসিবে। 
যে যার কামিনী তার নিকটে থকিবে ॥ 
খেতেছিল মদ্য মাংস খাদ্যদ্রব্য যাহা । 

বসাইয়া ছুই জনে খাওয়াইস তাহা ॥ 
মির্শা সখী মৃত্তিকার ভাগ্ডেতে করিয়া। 
নন্দিনীরে দেয় সুরা ভরিয়! ভরিয়া ॥ 
হাপ্নি কন্যা মদ্য পান করে কুতুহলে। 
আমায় করিতে তুষ্ট মিগ্ই কথা বলে ॥ 
মির্শাও সায়েদ সনে করে পরিহাঁস। 
মাতিল হাপৃপিনীদেশহেকেপুরবে আশ। 
বাঁড়া বাড়ি দেখি শেষ সহিতে না পারি। 
কথার কৌশলে দৌঁহে কত তিরস্কারি ॥ 
রুষ্ট বাক্য শুনিয়। রুষিল দুষ্টমতি। 
ধরিল ৰিক্ৃত মুর্তি ভয়ঙ্কর অতি॥ 
ক্রোধে কহে রাজকন্যা ওরে ছরাচার। 
সততার এই বুঝি যোগ্য ব্যবহার ॥ 
ক্ুপা করি ছুই জনে দেই প্রাণ দান। 
তার প্রাতিকল বুঝি ওরে বেইমান ॥ 
প্রেমে অপমান এত করিলি আমার। 
জাঁন না এখনি প্রাণ বধিব দেশহার॥ 
আমাকে তাকায়ে কহে শুন ছরাশয়। 

এরীতি পিরিতে কেন নাহি মনে ভয় ॥ 
হম্মরা লাবণ্যবতী যৌবনের ভরি |. 
কি চক্ষে দেখিস্ তারে হতাদর করি ॥ 
নিন্দিস্ আমায় তুই কিপের কারণে । 
কি কলঙ্ক আছে মোর এনব যৌবনে ॥ 



২৬৬ 

ভাল করি দেহ মোর দেখ সহচয়ী | 
কোথ। কোন দোষ থাঁকে কহ সত্য করি ॥ 
আমি কিলো অঙ্গ হীন] কুৎদিতা রমণী । 
কি দোষ বদনে মোর কহলো সজনী ॥ 
মির্শ বলে ঠাকুরাণী কি কহিব আর.। 
ধরণীতে তৰ তুল্য নারী দেখা ভার ॥ 
আহ মরি কিব1 তব নয়ন ভঙ্গিনা। 

মুচ্ছণ বায় সেই জন যে জানে মহিমা ॥ 
ভূমগুলে নাহি দেখি মুঢ় এর পর। 
এমন কপের কিসে করে হতাদর ॥ 

অবাক হয়েছি মেনে এদের দেখিয়া | 
এবপ দেখিয়। থকে কিকপে বাচিয়) ॥ 

হেরিয়1 মরিত কিন্ব1 পাগল হইত । 
ৰপের গরিম] তবে কিঞ্চিৎ থাকিত ॥ 

রাঁজন্যা বলে সত্য বলিলে সানী । 

তুমিত সামান্যা নহ মদন মোহিনী ॥ 
দেখ সখী কত করি বাঁচাইন্ু প্রাণ । 
তাই কি সহিতে হলে। য়েষ অপমান ॥ ৃ 

জমাদীরে ডাঁক দিয়] আন সহচরী। 

অজাগরে নিতে দেৌহে সমপণ করি ॥ 

আঁজ্ঞাম বমির্শগিরাডাকে জমাদাঁরে 

কন্য। কহে সর্পে নিয়া দেও ছুজনারে ॥ 

ধরিয়1 লইয়1 যাঁয় পুনঃ ডাকি কয় । 
একেবারে নইকর যুক্তি সিন্ধ নয় ॥ . 
এক কালে মারি যদি সুখ তাহে হবে। 
যন্ত্রণা পাবে না ভাল মনে খেদ রবে ॥ 

অতএব ছুজনীরে জাঁতা পেষাইবে । 

দিব1 রাত্র এক বার বিশ্রাম না দিবে ॥ 
নৃপজ] নিদেশে দেহে লইয়া] চলিল। 

নগরের প্রাস্ত ভাগে আনিয়া রাখিল ॥ 

দিব। নিশি জাতী! পিষি বদি ছুই জনে 

কথ] ন। কহিতে.দেয় অনুচর গণে ॥ 

কখন বা কাবোবা মাথায় চাঁপায়। 

ভঙ্জে অঙ্গ জড় সড় চলা নাহি যায় ॥ 

পারস/ ইতিহাস। 

কাতর দেখিয়া দৌহে যত কাঁফিগণ। 
হপিয়] প্রেমের কথ] করে উত্থাপন ॥ 

অননি সে পোঁড়া বপ অন্তরে জাগিত। 

ঘৃণায় দুর্বল দেহ সবল করিত॥ 
ভাবিতাম জাতা পিষি সে বরঞ্চ সুখ । 

আর যেন নাহি হয় দেখিতে সেমুখ ॥ 

একদিন বহু শস্য পিষিতে বলিয়া । 

গ্রামে গেল হাপৃনসিগণ ছুজনে রাখিয়া ॥ 

কেহ মাত্র নাই তথা আমরা উভয়। । 

পাত্রে কহি দেখ ভাই এইতো সময় ॥ 
হাপসির।গিয়াছে গ্রমে জন প্রাণী নাই। 
চল শীন্র এ সময় আমরা পলাই ॥| 

জলধি কুলেতে চল যাঁই ছুই জনে। 
তরণি পাঁইৰ তথা ল্ছঁতেছে মনে । 
সায়েদ বলিল প্রভূ গই যুক্তি বটে। 
যদি তরি পাই তবে তরিৰ সঙ্কটে ॥ 
কত সবে পাপজ্বাল। সহ্য করা ভার। 

মরণ বিহনে দেখি নাহিক নিস্তার ॥ 

চল ত্বর1 করি তবে যাই ছুই জন। 
সদয় হইলে বিধি বাঁচিবে জীবন ॥ 

নিতান্ত তাহারে যদি দেখি পরাঙ্যন্খ 
সিন্ধুনীরে বাপ দিয়] ঘুচাইৰ দুঃখ ॥ 

এইৰপে গ্রতিজ্ঞা করিয়া আচন্বিত। 

পরাবার তটে গিয়1্দেহে উপনীত ॥ 

কিব। ভাগ্য স্প্রসন্ন দেখি গিয়া তীরে । 

নাবিক বিহীন তরি ভাফিতেছে নীরে॥ 

রণি পাইয়। তটে আনন্দিত মন। 
ইশ্বর স্মরিয়া দেহে করি আরোহণ ॥ 

ডিজ1 বাহি যাই পরে দেখি পাছছুপানে। 
ধীবর ধরিতে তরি আঁমিছে সেখানে ॥ 

নাবিক ন1 পায় নৌক] দাগাইয়। ঘাটে । 

বিষম বিরাগ করে ছুঃখে বুক ফাটে ॥ 
ডাক হাক গালি"মন্দ ধুম ধাম কত। 
আমরা বাহিয়। ডিঈগ? পার হই তত ॥ 



ৃ্ রে 
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ক্রমে ক্রমে কত দুরে চলিল তরণি। 
অর্দুশ্য হইল দ্বীপ আইল রজনী। 
অন্ধকারে দিক্ হারা নৌকা টলমল। 
কোথায় ন! দেখি স্থল চারিদিকে জল ॥ 
তায় অনাহারে ক্ষুধা তষ্তায় কাতর। 
কি হবে বলিয়] প্রাণ হইল ফাঁপর ॥ 
মরিব নিশ্চয় তবু নাহি হয় ছুঃখ। 
ছাড়িয়াছি শক্র দেশ .তাঁই বড় সুখ ॥ 
জীবনে জীবন যায় সে বরঞ্চ ভাল । 
কাল সাপে খায় নাই সেবড় কপাল। 
স্মরণ করিয়। বিধি সারা নিশ] বাই। 
দিনে ক্ষুদ্র দ্বীপ এক দেখিবারে পাই ॥ 
তটে হেরি নান! জাতি রূক্ষ শোভা করে। 
ফলিয়াছে কত ফল শাখা নজ ভরে ॥ 

হেরিয়? হরিষ মন বাহ দ্বীপ পানে। 
তিলেকে লাগিল তরি গিয়। সেই স্থানে ॥ 
ডাঙ্জায় লাগায়ে ডিঙ্গী উঠি তাড়া তাড়ি 
উভয়ে আহার করি নান। কল পাড়ি ॥ 
সেফল খাইতে কিবা লাগিল মধুর । 
দুরে গেল শ্রান্তি শান্তি হইল প্রচর ॥ 
ক্ষণেক বিশ্রাম তথ! করি সৃষ্ট মনে | 

চলিলাম দ্বীপ মধ্যে একত্রে ছুজনে ॥ 
আহা মরি হেন স্থান কভু দেখি নাই। 
নান। জাতি বৃক্ষ হেরি সেই|[দিকে চাই । 
স্থানে স্থানে সরোবর পরিপুর্ণ জলে । 

পারস/ ইতিহাস । ১৬৪ 

সায়েদ কহিল সখা হেন মনে লয়। 
মনষ্যের বাস যোগ্য স্থান কভুনয়।॥ 

এমন সুন্দর স্থীন নাহি বস.বাঁস। 

তাহ।র কারণ হেথা আছে কোন ত্রাস॥ 
হায় হায় সত্য কথা সায়েদ বলিল। 

কিন্ত নিজে মন্ম তার কিছু ন। বুঝিল। 
পরম কৌতুকে দৌহে ভ্রমি দানা স্থান। 
রজনী আগতাক্রমে দিব অবসান ॥ 
তণের উপরে কত পড়ির়1 কুম্থম | 
মিনার চিত্রত যেন অতি মনোরম ॥ 
শুইলাম সেই স্থাঁনে পেয়ে দিব্য স্থান । 
নিদ্রা যাই ভুই জনে হারাইয়] জ্ঞান ॥ 
কিবা অনৃষ্টের ফের শুন বলি তাই। 
নিদ্রা ভঙ্গে দেখি তথ। সখা মোর নাই ॥ 
সায়েদ সায়েদ বলিডাকি বার বার। 

যত ডাকি সাড়া শব্ষ কিছু নাই তার॥ 
কাতর হইয়! তত্ব করি সবিশেষ । 
দিবা বিভ।াবরী গত না হয় উদ্দেশ ॥ 
আর যে আঁদিবে আশ1 সকল ঘুচিল। 
সায়েদ বিহনে প্রাণ ব্যাকুল হইল ॥ 
হায় রে কোথা গেলে আমারে ছাড়িয়।। 
কে হানিয়1 বুকে ছুরি লইল কাঁড়িয়া ॥ 
হাপ্সি জাতি হতে কেব? হইল নিষ্ঠ,র | 
তোমায় হরিয়া শেক দিল সে প্রচুর ॥ 
থাকিলে নিকট তুমি সদত নিয় । 

চারি প খে শোভে রুক্ষ শাখা নত কলে। দিতে কত স্থমন্ত্রণা বিপদ সময়. ॥ 

কুটিয়াছে নানা ফুল কানন ভিতরে । 
গৌরবে সৌরভ বুদ্ধি সদাগতি বরে ॥ 
এ হেন স্থন্দর স্থান অতি মনোহর । 
কারণ না জানি কেন নাহি হেরি নর ॥ 

সায়েদে জিজ্ঞীপি সখা একি বিড়ম্বনা । 
ত্রিদিব সমান দ্বীপে নাহি কোন জন ॥ 
আগে এসেছিল কেহ অবশ্য হেথ'য় । 

বাল ন। করিল বলে কিসের শঙ্কায় ॥ 

দুঃখে ছুঃখ জুখে স্থধী ছিলে হে সায়েদ 
কে হেন নাধিল বাদ ঘটিল বিচ্ছেদ ॥ 
তোমা বিনা সৰ শুন্য বাঁচিয়া কি ফল। 
মরিলে ঘুচিৰে দুঃখ হইবে মঙ্গল ॥ 
শোকেতে ব্যাকুল প্রাণ এইকথা মুখে । 
নয়ন ভানিয়। যার অচিন্তিত ছুঃখে॥ 
অস্থির হইর। এই স্থির করি মনে। 
কিকাষজীবনে আর সারে বিহনে ॥ 



১ ৬৮" 

পুনঃ গিয়! আমি তাঁর উদ্দেশ করিব । 

নিতান্ত না পাই যদ্দি নিশ্চয় মরিব ॥ 

প্রতিজ্ঞাকরিয়া মনে তথ। হতে যাই । 

অদূরে বিজন বন দেখিবারে পাই ॥ 
উপনীত হয়ে সেই কানন ভিতর । 

মধ্যস্থাঁনে হেরি এক পুরী মনোহর ॥ 

চৌদিকে বেষ্টিত খেয় পরি পুর্ণ জলে । 

মনোহর সেতু তায় রয়েছে কৌশলে ॥ - 

পাঁর হয়ে গড় খাই যাই পুরি পানে। 

গ্রাঙ্গণ সকল বান্ধা ধবল পাষাঁণে॥ 

পুরির দ্বারেতে পরে হই উপনীত । 

সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে হয়েছে নির্মিত । 

পশু পক্ষী নান। জন্ত প্রাচীরে প্রচার । 

নিংহাকার তাল] দিয়] বদ্ধ ছুই দ্বার ॥ 

রহিয়াছে স্বর্ণ চাবি তাহাতে লাগিয়া । 

চাবিতে দিলাম হাত খুলিৰ ভাবিয়া ॥ 

স্পর্মনকরিতে তাল। ভাঙগিয়া পড়িল।. 

দেখিয়। অবাঁক দ্বার আপনি খুলিল ॥ 

পুরী প্রবেশিয়া পরে উঠিয়া? উপরে । 
অনুপমা নারী এক দেখি গিয়। ঘরে ॥ 

বিচিত্র পালস্ষে ধনী করিয়া শয়ন । 

বালিসে আলিন রাখি মুদিত নয়ন ॥ 

মন্দ মন্দ সুন্দরীর বহিতেছে শ্বাস । 

মণি মুক্তী অভরণ ম্ণিময় বাস ॥ 

মুগ্ধ প্রায় কিছু কাল দাগু ইয়া থাকি। 
হেরিয় লাবণ্য নিভা নাহি উঠে আখি। 

মনে ভাবি এই দ্বীপে নাহি জন প্রাণী। 

এহেন সুন্দরী নারী কে রাখিল আনি ॥ 

কাহার নন্দিনী ধনী একাকি রমণী | 

বিশেষ জাঁনিতে বাঞ্া হইল অমনি ॥ 

কোন মতে নাহি উঠে ঘুমে অচেতন | 
ভাঁঙ্ষিতে তাহার নিদ্রা নহেক মনন ॥ 

মনে ভাবি ক্ষণকাল যাই স্থানান্তরে । 

আদিব বিলম্ব করি নিদ্রা ভঙ্গ পরে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ৷ 

এত ভাৰি হূর্গ হতে দ্বীপ মাঝে যাই। 
দুরভাগে ছু জন্থ দেখিবারে পাই ॥ 
ভয়ঙ্কর মুর্তি ধরে সিংহের আকার । 
চৌদিকে চলিল কত সীমা নাহি তাঁর॥ 
দেখিয়া বিকট দন্ত মনে ভয় লাগে । 
আমার গমনে বনে কিন্ত তাঁরা ভাগে ॥ 
আর আর পশু আমি দেখি কত শত। 
ভাবি মনে গ্রাসে বুঝি কিন্তু পদানত ॥ 
আহার বিশ্রাম করি বসিয়া কাননে | । 
চলিলাম পুনব্বার কন্যার সদনে ॥ 
তখনো নিদ্রিতা নারী পাঁলঙ্ক উপরে । 
জাঁগাঁইতে নানা শব্দ করি সেই ঘরে ॥ 
তবু নাহি ভাঙ্গে নিদ্রা নাহি দেয় সাড়া । 
অবশেষে বাহ ধরি দেই তারে নাড়া ॥ 
তথাপি না ভাঙ্গে ঘুম না হয় চেতন। 
তখন মনেতে ভাবি বৃথাঁয় যতন ॥ 
এ নিদ্রী সামান্য নয় মায় নিদ্রা বটে। 
মন্ত্র বিনা এই মাঁয়। কার সাধ্য কাটে ॥ 
জাদুর প্রভাব ভাবি ভাবি মনে মন। 
কেমনে এঘোর নিদ্রা হইবে মোচন ॥ 
সবুজ প্রস্তর এক দেখি শধ্যা কাছে। 
ভে।তিকগবিদ্যার অঙ্ক তাতেলেখ।অ 'ছে॥ 
কিবা তন্ত্র মন্ত্র লিখা বুঝিতে না পারি। 
ভাবিয়া চিন্তিয়1 সেই শিল। ধরে নাড়ি | 
স্পর্শ মাত্রে যুবতীর হইল চেতন । 
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি মুক্ত করিল নয়ন ॥ 
কওহে কে তুমি হেথা ত্রাসে রামা কর 
দেব কি দানব সত্য কহ পরিচয় ॥ 
এই ছুর্ম মনুষ্যের কভু গম্য নয় । 

মায়াচ্ছন্ন চারি পারে আছে বিদ্ব ভয় 
কেমনে এসব লঙ্বি আইলে এখানে । 
মানব কখন নহ বুঝি অন্ুমানে ॥ 

কহিলাম কপবতি কিছু নাহি ডর। 
দেব দৈত্য নহি কেহ দেখ আমি নর। 



পারস/ ইতিহাস ! 

কিছু না হইল ক্রেশ পুরী প্রবেশিতে । 
আপনি খুলিল দ্বার হস্ত মাত্র দিতে ॥ 
উপরে আমিতে বাঁধা কেহ নাহি দ্িল। 
জাগইতে মাত্র ক্রেশ কিঞ্িঃং হইল ॥ 
নারী কহে কেমনে এমন বাকা মানি। 
নরাগম্য এই স্থান বিলক্ষণ জানি ॥ 
প্রত্যয় না হয় কথ] যাহা ইচ্ছা কহ । 
বুঝিলাম সামান্য পুরুষ. তুমি নহ ॥ 
আমি কহিলাম শুন পরিচয় কই। 
সামান্য হইতে যদ্দি কিছু বড় হই॥ 
রাজার কুমার আমি এই মাত্র বাড়া। 
তথাপি জাটিবে আমি নহি নর ছাড়া ॥ 

বরঞ্চ তোমায় হেরি হয় হেন জ্বীন |" 
জাতি কলে আম] হতে হবে মান্যমান ॥ 
নারী বলে তোমা হতে কিছু ড় নই। 
মানব সম্তান মোরা উভয়েতে হই। 
তুমিহে রাজার পুত্র কহ দেখি শুনি। 
কিহেতু পিতার পুরী তজিলে আপনি ॥ 
এই দ্বীপে আগমন হলো কি প্রকারে । 
বিস্তারিয়। বিবরণ কহিবে অ'মারে ॥ 
ইহ শুনি সবিশেষ কহিলাম সব । 

বেদেল জমালে প্রেম যে কপে উদ্ভব ॥ 
»ঙ্গে ছিল কৌটা খুলি দিলাম দেখিতে 
চিত্র হেরি কুশোদরী ল।গিল কহিতে॥ 
শুনেছি কাবাল নামে রাজ। এক আছে। 

শাসে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ পিংহলের কাছে ॥ 
এমন সুন্দরী যদি কন্য। তার হয়। 
তবে সে প্রেমের যোগ্য। জান্বে নিশ্চয় 
কিন্ত কি প্রত্যয় হয় লেখা চিত্র দেখো 
রাজকন্য। হলে বপ বাঁড়াইয়। লেখে ॥ 
এই ৰপে সব কথা করি পরিশেষ। 
জিজ্ঞাসি তাহারে কহ তোমার বিশেষ ॥ 
কোথায় তোম'র ঘর কাহার নন্দিনী । 
শ্বন্য দ্বীপ মাঝে কেন আছ একাকনী॥ 

১৬৯ 

কন্যা বলে সিন্ধু ম'ঝে আছে এক ত্বীপ 
ত্রিদিব জিনিয়। দ্বীপ নাম সরংদ্বীপ॥ 
প্রজাপতি পিতা মোর প্রচণ্ড প্রতাপে । 

দোসর নাহিককেহ কাপে লোক দাপে॥ 
এক] মাত্র কন্যা আমি মান্যা দেশময়। 
জনক যতন তাহে করে অতিশয় ॥ 

নয়নের পার মোরৈ করেনা রাজন । 
তথা চ ঘটি'ন এক অবট্া ঘটন॥ 
এক দিন সখী সঙ্গে রক্ষে নানাগারে। 
বসন ত্যজিয়। যাই সান করিবারে ॥ 
হেন কালে জলধর যুড়িল গগণ। 
ঘোর অন্ধকার ঘন বহে সমীরণ ॥ 
প্রলয় ভাবিয়। দেহে অত্যন্ত চিস্তিত। 
আচন্ষিত দেখি এক পক্ষা উপশীত ॥ 
চঞ্চ, তে ধরিয়া মোরে উঠিল ত্রিদিবে ! 
ক্রমে ক্রমে পদার্পণ করে এই দ্বীপে ॥ 
বিহঙ্গের অঙ্র ত্যজি ধরি দৈত্য বেশ। 
কহিতে লাগিল মে'রে করিয়া বিশেষ ॥ 
শুন শুন রুজবাল। চপল বরণী | 
ধরণীতে নাহি হেন নবীন তরুণী ॥ 
পরিচয় শুন আমি দৈত্যের প্রধান । 
তোমার সেবায় আমি-সপিলাম প্রাণ ॥ 
সরৎদ্বীপে মধ্যে অদ্য করিতে ভ্রমণ । 
অপৰপ তৰ কপ করি দরশন ॥ 

চলিতে না পারি হেরি পদ নাহি চলে! 
পাছু টেনে রাখে মোরে যেন যাছু বলে॥ 
'এনেছি তে ।মারেপ্রিয়ে সেই সেকারণ। 
হৃদয় ম।ঝারে রাখি করিব যতন ॥ 
শুনিয়া দৈত্যের বাকা চমক নাগিল। 
ভাবি মনে হায় হার কিদশা ঘটিল ॥ 
কান্দিয় কান্দিয়1! আখি অধ রাখিবলি 
এত পিনে সাধ মোর ঘুচিল সকলি॥ 
বিদ্যা শিখাইল পিতা হইল বিফল। 
রাজ পুত্র হবে পতি আশা) সে কেবল ॥. 



১ ০ 

বিধি প্রতিবাদী ত'ই ঘটিল জঞ্জাল। 
পোড়া কপ ন1।দ্দিলেকি ভ:জ্গিত কপাল 
জনক না হেরি শোক পাইবে বিশাল । 
হায় হাঁয় দৈত্য হস্তে গেল পরকাল ।॥ 
এত শুনি দৈত্য ক'হ রূথা এ ভাবনা । 
ধরিয়। এনেছি আর ছাড়িয়া দিবনা ॥ 
সময়ে রাজার শোঁক সকলি যাইবে । 
ক্রমে ক্রমে তুমি মোর প্রেমেতে মজিবে 
দৈত্যের এজপ বাক্য শুনিয়ী শ্রবণে। 
প্রকোপ করিয়া ভারে কহি ততক্ষণে ॥ 
ভেবনা মননেতে দৈত্য কথা সত্য মো'র। 
কখন পাবেনা মোরে কর জদি জোর ॥ 
বিজাতীয় জাতি সঙ্গে গীতি নাহি হয়: 
নব দৈত্যে কিকপেতে হবে সথখোদয় ॥ 
হিয়া আনিল] বৃথা শ্রম মাত্র সাঁর। 
ত্যজিব জীবন তব হবন1 তোমার ॥ 

একথ। শুনিয়। দৈত্য হাঁদিয়। উঠিল | 
ভাল ভাল দেখা যাবে কহিতে লাগিল ॥ 

তখনি ত্রজিয়] পুরী, উত্তম বসন ' 
বাছিয়' অ'নিল কত আমার কারণ ॥ 

বেস ভূষ] দিয়] দৈত্য হাপ্য মুখে যায় । 
প্রত্যহ আসমিয়1 কিন্ত সাধিত আমায় ॥ 
মন না পাইয়। পরে প্রকোপ করিয়া । 
মায়ার নিদ্রাতে মোরে রাখিল ফেলিয়]। 
বলিল এখানে কেহ আঁমিতে নারিবে | 

মায়াময় পুরী কারো? দৃষ্টি না হইবে ॥ 
ইহ? বলি মন্ত্র এক প্রস্তরে লিখিয়। ৷ 
রাখিয়। নিকটে মোর গেল সে চলিয়] ॥ 
মধ্যে মধ্যে আমি মোরে দরশন দিয়] । 
বিনয়ে সাধনা করে চরণ ধরিয়া ॥ 
সবিশেষ কথ] এই শুন মহাশয় ! 
দেবতা হইবে তুমি মিথ্য] তাহা নয় ॥ 
নরগণ এ ভবন দেখিতে নী পায় | 
মন্ত্র পুত চাৰি তার খুল নাহি যায় ॥ 

| 
1 
। 

॥ 
॥ 
। 

| 

| 
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পারস/ ইতিহাস 1 

খল জন্ত দ্বীপে কত সংখ্যা নাহি তার। 
মনুৃষ্যে হেরিৰা মাত্র করয়ে সংহার ॥ 

রাজকন্যা এই কপে কহিছে যখন । 
হেন কালে শিবিরেতে বিকট গর্জন ॥ 
শুনিয়া সিহরে বাম] ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস | 
বলে হায় এই বার হলে। সর্বনাশ ॥ 
নিস্তার নাহিক আর রাজার কুমার। 
আপ্তেছে দৈত্যরাজ করিবে সংহার | 
হায় হায় যুররাজ এই হনে! শেষে। । 
নাহি ত্রাণ গেল প্রাণ বিপাকে বিদেশে 
ভাগ্য ফলে হাপৃনি হস্তে পেলে পরি ত্রাণ 
এবারে দৈত্যের হস্তে হারাইলে গণ ॥ 
কোন ছুষ্ট গ্রহে হেথা! আঁনিল তোম'কে। 
হায় রাজ পুত্র শেষে মরিলে বিপাকে ॥ 

শুণী রমণীর বাণী কম্পিত শরীর | 
পরমায় নাহি আর ভাবিলাম স্থির ॥. 

মরি মরি করি মনে নাহিক নিস্তার । 
হেনকালে অ'সে দৈত্য প্রকাণ্ড আকার 
গ্রবেশ করিল ঘরে ফেন হুতাশন। 

| বিপর্যয় দণ্ড হাতে লোহিত লোচন ॥ 

শশী শশশ স্টাটাস পি ৭টি শি 

শিস তািশ্প্প শী শী শীশশাটি শীট তি শি 

মনে ভাবি দণ্ডাঘ*তে মাথা চর্ণ করে। 
কিন্ত জড় স্ড় দৈত্য দেখিয়। আমারে। 
তাজিয়। বিকট মুর্তি মুখ করি অধ। 
ভূমিষ্ট হইয়! মোর ধরে দুই পদ। 
দৈত্য বলে আজ্ঞ।কারী আমিহে তোমার 
হুকুম করহ মোরে রাজ র কুমার 
ভ'বাস্তর দেখি ভাব বুঝিতে না পারি 
মনেভাবি দৈত্য কেন হলে? আঙ্গাক'রী 
বুঝিয়? মায়াবী কহে শুন গুণ।কর। 
তোমার অঙ্গুরী সলোমনের মোহর ॥ 
এ জঙ্কুরী অ্কু লতে পরে যেই জন। 
বিপদে মরণ তার নাহিক কখন ॥ 
সাগর হইতে পার পারে মহাঝড়ে। 
তরঙ্গে নাডুবে, সমীরণে নাহি পড়ে ॥ 



পারস/ ইতিহাস । ১৭১. 

সিংহ ব্যাম্ত্র ভয় করে তার পরাক্রম। 1 পিতার ভা'ঙারে চিত্র সিল যে প্রকার । 
বিশেষ দৈত্যের পর বিশাল বিক্রম ॥ 
ভৌতিক প্রভৃতি মায়? বিদ্যা যত আছে। 
সকলের তেজ যায় অঙ্গরীর কাছে ॥ 

এতেক বলিল যদি দৈত্য ম'য়াধর। 
ঘুচিল মনের ভ্রান্তি শান্তি হলো ডর ॥ 
(জজ্ঞাদি দৈত্যকে তবে বলদেখি তাই । 
অঙ্ক্রীর বলে বুঝি জল্বে ডুবিনা ই ॥ 
দৈত্য ৰলে সত্য. তাহা রাজার কুমার । 
সেই হেত্তু ম্বত্যু নাহি হইল তোমার ॥ 
এই দ্বীপে নান] জাতি দুই জন্ত আছে। 
অঙ্গরীতে রাখিয়াছে তাহাদের কাছে ॥ 
ভাল ভাল বল দেখিজিজ্ঞাসি তোমা য়। 
বলিতে পশরহ মোরে সায়েদ কোথায় ॥ 
দৈত্য বলে শুন প্রভু করি যোড় পাণি। 
ভাবি ভূত বর্তমান সব তত্ব জানি ॥ 
সাঁয়েদ তোমার সঙ্গে ছিলেন শুইয়1। 
নিশিতে হিংশ্রক জন্ত খাইল ধরিয়1॥ | 
সখাঁর মরণ বার্তী শুনি এপ্রকার । 
পুনঃ ওজ্ললিত শোক হইল আমার ॥ 
বিস্তর চি্তিয় তবে কহি দৈত্য প্রতি । 
কোথায় কাবাল রাজ। করেন বসতি ॥ 
বেদেল জমাঁল নামে তাহার ছুহিতা | 

শা তি 7 

বলদেখি আছে কিন্তা অদ্যাপিজীবিতা ॥ 
দৈত্য বলে শুন গুভু করি নিবেদন । 
কাবাল রাজার আমি জানি বিবরণ ॥ 

সলোমন সময়েতে ছিলেন কাঁবাল। 

তাহার নন্দিনী জানি ০দেল জমাল ॥ 
নিশ্বাস ছাঁড়িয়। কহি একি কহ দৈত্য | 
বেদেল জমাঁল তবে নাহি কিহে সত্য ॥ 
দৈত্য বলে মহাশয় নাহিক এখন | 
সলোমন পত্বী তিনি ছিলেন তখন ॥ 
এতেক শুনিয়। আমি ভানি ছুঃখাণবে । 
ভাবি মোর দম মুর্খ নাহি আর ভবে ॥ 
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জিজ্ঞাসিল্ে পাইতাঁম সব সমাচার ॥ | 
তবে এত ছুংখ মোর ভাগ্যে না হইত। 
ভ্রমে নাহি প্রেমাঙ্থুর বাড়িতে পাইত। 
ত্যজিতে না হতো! তবে পিতাঁর বসতি । 
হইত না সায়েদের এপ ছুগভি ॥ 
কল্িত ধ্যানের রুক্ষে দিয়া ভ্রম জল । 
বন্ধুর মরণ তায় উপজিল ফল। 

এতেক বলিয়া কহি শুন নৃপবাঁনা। 
তে'মার উদ্ধারে যাবে মনের এ জ্বাল ॥ 
অঙ্গরীকে ধন্য দেই যাহার প্রতাপে। 
দৈত্য হতে মুক্ত করি দিব তব বাপে 
শুন শুন মারাধর কহি অতঃপর। - 
যদি দৈত্য জারি শব জঙ্গরী কিন্্ুর॥ 
শুন তবে মোর আজ্ঞা করহ পালন । 
লয়ে চল আমাদিগে যথায় সিলন ॥ 
দৈত্য বলে মহাশয় আজ্ঞা করি শিরে। 
ুঃখ উপজয় কি ত্যজিতে নারীরে ॥ 
সাবধান মায়াধর কহি ততক্ষণ 

| ভাগ্য ভাল তাই তুই পাইলি জীবন ॥ 
যে কম্ম করিয়াঁছিলি ওরে দ্ুরাছার। 
তাহাতে উচিত প্রাণ বধিতে তোমার ॥ 
এতেক শুনিয়া দৈত্য না করে উত্তর । 
কক্ষদেশে লয়ে দৌঁহে চলিল সত্বর ॥ 
মুহুর্তে সিলনে আসি হয়ে উপনীত | 
ধরাতলে ছুই জনে করিল স্থাপিত ॥ 
যোঁড় করে দৈত্য কহে কি আজ্ঞা এখন 
আমি বলি মায়াধর করহ গমন ॥ 

এত শুনি মায়াবী হইল অস্তর্ধান। 
নগরে যাইয়] মোরা করি অবস্থান ॥ 
যুক্তি করি কুমারীকে রাখিয়া! বাসায় । 
চলিলাম স্থসম্বাদ কহিতে রাঁজায় ॥ 

রাঁজপুরী অউ্রালিকা অতি মনোনীত। 
বিচাঁর করিছে রাজ] গিয়া উপনীত ॥ 
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মূছু ভ'ষে জিজ্ঞাসে আমায় নরপতি। ' বিলম্ব ন করি রাজা বসিলেন তায় । 
কে তুমি আইলে হেথা কোথায় বলতি ॥ বসাইল নিজ পাশে লইয়া! আমায় । 
যে'ড় করে কহি আমি শুন নৃপবর। অশ্বাৰঢ় সেনা কত আগু পাঁছু ধায়। 
রাজার নন্দন আমি মিসরেতে যর। মন্ত্রী আদি সভ।সদ সঙ্গে সব যায় ॥ 
তিন বর্ষ হলো! আজি ত্যজি প্তিদেশ। এইকপে উপনীত হইলাম গিয়া । 
ভ্রমি দেশ দেশান্তর কি কববিশেষ॥ কুমারী উদ্বিগ্ন ছিল বিলম্ব দেখিয় ॥ 

একথা শুনির1 মনে দুঃখ উপজিল। পিতা কন্য] ছুই জনে হলে! দরশন |: 
কন্য। স্মরি নরপতি কান্দিতে,লাগিল ॥ উভয়ে আনন্দ কতো! না যায় বর্ণন ॥ 
রাঁজা বলে হায় হায় কব কি বচন । অ'লিঙ্গন করি রাজা কন্যায় শুধায়। । 
চিজ্তা নলে সদা মোর জ্বলিতেছে মন ॥ সুধামুখী ছাড়ি মোরে ছিলগো কোথায় ॥ 

একমাত্র কন্যা মোরে দিয়াছিল বিধি । তোমায় হরিল দৈত্য কিসের লাগিয়া। 
কে কাড়িয়া নিল মোর সেই প্রাণ নিধি ॥| কোথায় রাঁখিল নিয়? কহ বিস্তারিয়। ॥ 
উদ্দেশ ন। পাই তার কয়েক বংসর। সুন্দরী সুন্দর কপে কহে বিবরণ । 
তাহার কারণে প্রাণ কান্দে নিরন্তর ॥ যেভাবে তাহারে দৈত্য করিল হরথ ॥ 
কহিলান চিন্তা আর নাহি নরস্বামী | শুনে খেদ করে কত পিলন ঈশ্বর । 
তে।মার কন্যাঁর বার্তা আনিয়াছি আমি। আমায় প্রশংস] তাহে করিল বিস্তর ॥ 
রাজা বলে কি স্বাদ আনিবেহে আর | কন্যা লয়ে পরে নৃপ চলিল পুরীতে। 
আনিয়াছ বুছি তাঁর মৃত্যু সমাচার ॥ আজ্ঞাদিল দেব পুজ1 নগরে করিতে ॥ 

আমি বলি 'কেন হেন ভাবহে রীজন। | ধুম ধাম হয় দেশে কত কলরব । 
কন্যা সঙ্গে দরশন হইবে এখন ॥ কন্যার কারণ নৃপ করে মহোৎসব ॥ 

কি বলিলে কোথা পেলে কহেন ভূপর্তি। আমাকে রাখল ঘরে করিয়1 যতন। 
কেতারে রাখিয়াছিল কোথায় সম্প্রতি ॥ | প্রাণের সমান মোরে দেখেন রাজন ॥ 

তখন রৃত্বাস্ত সব কহিলাম ভূপে। | দ্রিন দিন স্মেহ তার বাড়িতে লাগিল । 
দৈত্য হতে উদ্ধারিয়া আনি যেই ৰপে॥। পরে.এক দিন মোরে. ডাকিয়া কহিল ॥ 
শুনিয়া সিলন পতি আনন্দে ভাসিল। : শুনহে নৃপতি সুত হিতৈষী স্বজন । 
আলিঙ্গন দিয়? মোরে কহিতে লাগিল ॥ | মনের মানস মোর করহ শ্রবণ ॥ 
পরম হিটিষী তুগি রাজার কুমার। : কন্যায় আনিয়া বাধ্য করিলে আমায় । 
কহিতে না পারি কত গুণ হে তোম।র ॥ ূ  সান্তন] করিলে তায় ভাপিত পিতায়॥ 

দুহিতা পরন প্রিয়া তারে আনি দিলে | 1 এইকন্যা বিন! মোরু কেহ নাহি আর। 
এ খণ হইতে মুক্ত হব কি করিলে । তোমায় জামতা করি বাসনা আমার ॥ 
চল তবে শীত্র তথ] রাজার নন্দন । ূ আমার অস্তিম কাল নিকট ন্রণ। 

হেরিগে কন্যার .মুখ জুড়াবে জীবন ॥ রাজ্য প্রজা সব তুমি করিবে শীলন ॥ 
এত বলি আজ্ঞা দিল যাত্রা সজ্জ] কর। যোড়করে আমি কহি করিয়। মিনতি । 
শিবিক! প্রস্ত হয় অতি মনোহর ॥ শুন শুন ক্ষম। মোরে কর নরপতি ॥ 



পারস/ ইতিহাস 

তোমার জাম।ত1 হবো বড়ভাগ্য বটে 
কিন্ত কপালেতে নাই কিকপেতে ঘটে ॥ 
বেদেল জম'লে, বিধি বাৰ্িিয়াছে মন। 
কেমনে বলহ আমি কাটি সে বন্ধন ॥ 

তারপ্রেমে মন বাধা ভাবি নিরস্তর। 

ক্ষণে সে অস্তর হতে »্" হয় অন্তর ॥ 
যদি বা তিলেক তারে নিদ্রায় পাসরি । 

স্বপনে অমনি হেরি সেৰপ মাঁধুরি ॥ 
সেই হদে স্ইই চিত্তে সে মোর নয়নে | 
সেৰপ বিৰপ আমি হইব কেমনে ॥ 
বৃথা ওহে নরপার্তি মেরে কন্যা দিবে । 
ছুহিতায় কেন তুমি ছুঃখেতে ফেলিবে | 
মনের মালিন্য জন্য সকনি বিফল । 
দেখ নৃগ্গ তৈলে কভূ নাহি মিশে জল ॥ 

রাজা বলে রাজপুল্র বল দেখি তবে 
কেমনে এখণ মোর পগ্রশোধ হবে ॥ 
অধিক কি দিবে আর কহিলাম আমি 
স্নেহে তুই করিয়াছ মে'রে নরস্বামী ॥ 
দৈত্য হতে তব কন্যা? উদ্ধারিয়া আনি 
শ্রমের পরম লাভ তাহ? আমি জানি ॥ 
এই মাত্র মহারাজ তবে বাঞ্ধ। করি । 
দেশে যাবে সাঁজাইয়1 দেও এক. তরি ॥ 
ভমিতেছি বহুকাল ছাড়ি বাপ মায়। 

বামন। হয়েছে দেন্তশ যাব পুনরায় ॥ 

'ব্লাখিতে অনেক রাজ করিল যতন । 

বলিল ছড়িয়া যাবে কিসের কারণ ॥ 
নিশ্চয় যাইব শেষ বুঝি নৃপবর | 
আজ্ঞাদিল সাঁজাইতে তরণী সত্বর ॥ 
সাঁজাইল তরি এক অতি মনোহর । 
খাদ্য দ্রব্য লোক জন্ম দিলেক বিস্তর ॥ 

বিনয়ে রাজার স্থানে হইয়। বিদায় । 
চলিলাম রাজকন্য। ছিলেন যথায় ॥ 

যাবে) শুনি বিনোদিনী কান্দিতে লাগিল 
রাখিবারে বিধিনতে যতন পাইল। 

১৭৩ 

বিস্তর বিনয়ে তার লইয়] বিদায় । 
তন আরোহয়! যাত্রা করি অচিরায় ॥ 
কিছ দিনে ডিঙ্গ। আপি লাগিল ডাঙ্গায়। 
কেরো। দেশে পদতব্রজে যাই অচিরায় ॥ 
সভায় যাইয় দেখি সব বপান্তর ৷ 
পিতার হয়েছে ম্বত্যু-রাজ1 সহোদর ॥ 
সমদরে সহোদর করিল সম্ভষে। 
জাতায় যেমন ক্ষেহ করিল প্রকাশ ॥ 

সহোদর কহিল শুনহ সমাচাব। 
পিতা এক দিন যান দেখিতে ভাগার ॥ 

চিনত্রাক্ুরী না হেরিয়! ব্যাকুন রাজন । 
ভাবিল তোমার কন্ম নহে অন্য জন॥ 
আমি বনি যা বলিলে স্ববপ সকলি। 

অঙ্কুরী দিলাম তারে এই কথা বলি ॥ 
অতঃপর কহিলাম ভ্রমণের কথা । 

শুনিয়] অনেক খেদ করিলেন ভ্রাতা ॥ 

ন্েহ ভাবি মন মধ্যে স্থখ উপজিল। 
শুনহ আশ্চর্য্য কথা পরে যা করিল ॥ 
যতো ন্সেহ প্রকাশিল সব প্রতারণা । 

গ্হেতে রাখিল মোরে করিয়। ছলনা ॥ 
নিশ। যোগে দূত এক পাঠাইল জাতা। 
আঁজ্ঞাদেয় কাটির। আনিতে মোর মাথা॥ 
বড় যেই আয়ু ছিল বেচেছি ভূপাল। 
শুন রাজ সেই দূত পর্ম দয়াল ॥ 
বিনয় বচনে দূত কহিতে লাগিল। 
তোম'রে বধিতে রাজা মোরে পাঠাইল 
রাজ্য লোভ করৌপাছে পাইয়াছে ত্রাস 
কণ্টক ভাবিয়] চায় করিতে বিনাশ ॥ 
হায়রে জাতার প্রাণ নির্দয় এনন। 
ভাইকে কাটিতে চায় রাজ্যের কারণ ॥ 
বড় তব ভাগ্যবল ওহেযুবরায়। 

আমাকে কহিল তাই মারিতে তোমায়॥ 
তাবিল নিষ্ঠঠর আজ্ঞা! করিব পাঁলন। 
মাখিয়। তোমার রক্ত দির দরশন॥ 
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বরঞ্চ আপন করে আপনি মরিব। 
তোমার শোনিত প্রভু কভু লা দেখিব। 
মোর পরামর্শ লও রাজার কুমার | 
দেখ দ্বার অবারিত রাত্রি অন্ধকার ॥ 

কেহ না দেখিবে শীত কর পলায়ন। 
রাতারাতি দেশ ছশড়ি বাচাও জীবন । 
শুনিয়] দ্রতের কথা কম্প কলেবর। 
ধন্যবাদ করিলাম তাহারে বিস্তর ॥ 
বিলম্ব ন1 করি তবে ত্যজি সেই স্থান । 
ঈশ্বর ম্মরণ করি করিনু প্রস্থান ॥ 
সমরৈণ বেগে ধাই ছাড়ি শত্রু দেশ । 
তোমার রাজ্যেতে প্রভূ করি সমাবেশ ॥ 
স্থান দান দিয়] তুমি রাখিয়াছ প্রীণ। 
তোমার আশয়ে আমি পাইয়াছি ত্রীণ 

বদর উদ্দিন লোলো৷ ভূপতির 

ইতিহাসসের অনুবৃত্তি।! 

রাজপুজ্র কহে পুনঃ শুন নৃপ শুন শুন, 

আর অমি কিকব তোমাকে । 

বলিলাম বিস্তারিয়],দেখতাহে বিচারিয়া 
যদি মোর স্থখ কিছুথাকে ॥ 

সেইসে রাজাঁরকন্য+, ব্যাকুলতাহারজন্য। 
প্রেমপাশে বদ্ধমোর প্রাণ । 

কতই গ্রবোধি মনেগমন না প্রবোধমানে 
দিবানিশ। সেইধ্যান জ্ঞান ॥ 

ডেমস্কষস অধিপতি, শুনিয়। আশ্চর্যযঅতি 

বলে হেন নাশুনি কখন । 

চিত্রে প্রেম চিরতর, একিভ্রম নিরস্তর, 
দেখি দেখি চিত্র সে'কেমন। 

শুনিয় রাজার বাণী,রাজপুক্র চিত্র খানি 
তখনি ভাহার হস্তে দিল। 

পারস/ ইতিহাস! 

কিবা অপবপ কপ, হেরিয়ণ হরিষ ভূপ, 
প্রশংসিয় কহিতে লাগিল ॥ 

কাবল রাজার সুতা, অনুপমা ৰূপ যুত। 
সত্য প্রেম করে সলোমন । 

কিন্ততুমিকিসেভজেশবপ্রেমেকেনমজে 
অসস্তব কথা একেমন ॥ 

উজীর হ'পিয়। কয়, আশ্চর্য্য কিছুই নয় 
এইকপ জাঠিবে সকলে | 

শুনেলে কাহিনী এবে, এখন দেখুন ভেবে 
স্থখী কেহ নাহি ভূমগ্ডলে ॥ 

রাজবলে যাহা বল,আ্রাস্তি তব সে কেবল 
নরজাতি স্ৃপ্ির প্রধান । 

স্থখতাহে নাহি কার, একি কহ চম"কার 

দেখ শীস্ব করিৰ প্রমাণ ॥ * 
এতবলি নরগতি, কহে প্রিয় পাত্র প্রি 

যাও তুমি নগর ভিতর । 

দোকানি পসারি যত, য'রে দেখ স্থখেরত 
তারে হেথা আনহ স্তর ॥ 

রাজার আদেশ পায়, সিফল মলুক ধায় 
ভমে দেশ ফিরি দ্বার দ্বার । 

বিলম্বেসভায়আসে,ভূপাল দেখিয়ীভাষে 

যুবরাজ কহ সমাচার ॥ 
পীত্র কহে মহাশয় ভ্রাময়া নগর ময়, 

স্খীনর করিয়। লন্ধান | 
যত ব্বপাই লোক,তাদের নাদেখিশোক 

হুষ্ট চিত্ত সদ1 করে গান ॥ 
তারমধ্যে শুন রায়, যুবা এক তক্ত্রবায়, 

দেখিলাম মালক নামেতে। 

গ্রতিবাদসিগণ সঙ্গে, কথা কহে কত রঙ্গে, 
হান্যছাড়। নার্হক মুখেতে ॥ 

জিজ্ঞামিতাহারেগিয়াকহদেখিপ্রক'শিয়া 
তুমি কি যথার্থ ৭ও সখা । 

তন্স্রবায় বলে শুন, এমোর শ্বভ ব শুণ, 

কখন লা থাকি আমি ছুনী ॥ 



পারস/ ইতিহাস ! 

শুনিতাঁরএইকথা,লোকেরে জিজ্ঞাঁসি তথা ৰ 
সুখে কি সদত থাকে তাতি। 

তাহারাকহিল সবে,নাহছিথাকেমৌনতবে 
হ।সি খুসি করে দিবা রাতি ॥ 

এতেক শুনিয়।ত'রেআনিয়রেখেছেছারে 
আজ্ঞ। হলে আনি এই খানে । 

রাঁজ। দেয় অন্ুমতি,আনতা রে শীন্ত্র গতি 
শুনি পাত্র আনে বিদ্যমানে ॥ 

স্থপুরুষ তত্রবায়। সহাস্য বদন ভায় 

দণ্ড গ্রাণমে রাজারে। 

উঠ উঠ বলি রায়, জিজ্ঞাস] করেণ তায় | 
বল দেখি সবপ আমারে॥ 

শুনিকথা লোক মুখে, দদা তুমি থাকম্থখে 
হাস্য গান কর অনিবার। 

তাহে হেন জ্ঞান হয়, তুমি সুখী অতিয়শ 
গ্রজাগণ মধ্যেতে আমার ॥ 

এইহেতু শুনিতে চাই, প্রকীশিয়াকহতা'ই 
সেকথা যথার্থ যদি হয় । 

অথব। দুঃখিত হও, তাহাঁও ম্ববপ কও 
ভরে নাহিক কোন ভয় ॥ 

শুনি স্তব্ধ তন্তবায়, বলে ওহে শররায় 

"চিরজীৰি হয়ে রাজ্য কর। 
নাহি হবে দুঃখাধীন, সুখেতে যাইবে দিন 

এদিনে ক্ষম্হ নুপবর ॥ 
নিষেধ আছয়ে প্রভূ, শঙ্কটে পড়িলে তবু 

নৃপ অগ্রে মিথ) না কহিবে। 
কিন্তহেনকথা আছে,তাহ।ও রাজারকাছে 

কভু নাহি প্রকাশ ক'রবে ॥ 
কি আমি বলিব আর,কহি শুনসারাৎসার 

ভূলিয়াছে আম. তে সংসার । 
যতকরে অনুভব, অলিক জানিবে সৰ 

আমাহতে ছুঃখী নাহ আর ॥ 
আমিহে ছুভাগ্য অতি, ক্ষমাকর নরপতি 

' জুঃখ.কথণ নারিব কহিতে। 

১৫ 

হাসিখুজি যত বল, কাষ্ঠ হাসিসে ফেবল 
করি তাহা ছুঃখ নিবারিতে | 

রাজ বলে তন্সবাঁয়” কেন ছুঃখ ভাবতায় 
আমার নিকটে গল্প কবে। 

কিআছেতোমার ত্রানকহতুমি ইতিহাস 
তাহে নাহি অপমান হবে ॥ 

তাতি বলে নৃপরায়, অপমান কি তাহায় 
বরঞ্চ সন্মান জান করি । 

সে কথা শুশ্রাব্য নয়, এই হেতু মহাশয় 
তৰ স্থানে কহিবারে ডরি ॥ ৃ 

রাঁজ। বলে কেন আর, এক কথা বারবার 
পুরাঁও আমার অভিলাষ । 

কি করিবে তক্সবায়, ঠোকিল সে ঘোর দায় 
কহিতে লাগিল ইতিহাস 

পাশে 

মালক তন্ববায় ও সেরিনী রাজ 
কনার ইতিহাস । 

মালক কহিছে তবে শুন নৃপবর। 

স্থরাট নগরে এক ছিল সদাগর ॥ 
ধনে মানে কার্তি বশে মান্য অতিশয় | 
তাহার নন্দন আমি শুন পরিচয় ॥ 
পিতার পঞ্চত্ব হলে পাইয়। বিষয় । 
অল্প দিনে অধিকাংশ করি ধন ব্যয় ॥ 

যাইত ভাহাও যাহ! অবশিই ছিল। 
হেনকালে গৃহে এক পাথক আইল ॥ 
আহার আঙ্বীদ করি লইয়] তাহায়। 
পাঁড়ল ভ্রমণ কথা কথায় কথায় ॥ 

বন্ধুগণ বাখানিল ভ্রমণের স্থখ । 

কেহব। বলিল তাহে আছে নান ছুখ ॥ 
বিদেশে ভ্রমিল যারা কহিল বিশেষ ।। 
কত স্থখ-কৌতুক দেখিল নানা দেশ ॥ 
শুনিয়া সে সব কথা কহি মিত্র গণে। 

শুন ভাই এত স্থখ না জানি জ্রমণে ॥ 
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পৃথিবী ভমণ করি হেন বাণ হয় । 
যদি নহি থাঁকে পথে দুর্জনের ভয় ॥ 
পহটনে যদি নাহি ঘটিত বিভ্রাট । 
কল্য আমি যাইতাম ত্যজিয়' স্থুরাট ॥ 

ইহ! শুনি সর্ধজনে হাসিয়া উঠিল | 
শুন শুন বলি সেই পথিক ক.হল ॥ 
ভ্রমণ করিতে যদি থাকে অভিপ্রায় ।1 
ইহার উপায় ভাল কহিৰ তোমায় ॥ 
তাহাতে দন্র ভয় কিছু না থাকিবে। 
স্বচ্ছন্দ একল দেশ ভমণ করিবে ॥ 
একথা কহিল যদি হইল বিস্ময় । 
ভাবিলাম পরিহাস করিছ নিশ্চয় ॥ 
অতঃপর সকলের ভে'জন হইল । 
আসিব হে.কল্য বলি পথক চলিল ॥ 
পরদিন বাক্য ক্রমে আনি পুনর্ধার। 
কহিল আমায়, বাঞ্ পুরাব তোমার ॥ 
তিন দ্রিন মধ্যে যাবে করিতে জনণ । 
কাষ্ট আর স্বত্রধর আন এক জন ॥ 
আজ্ঞামাত্রে তক্ত! আর ছুতার আইল । 
সিন্দুক বানাও বলি পথিক কহিল ॥ 
গুস্তে হবে ছুই হস্ত দীর্যে চাঁরকর ! 
ছুই হস্ত পরিমান রাঁখিবে ফুকর ॥ 

এত বলি শিল্পকর বদিয়। তথায় । 

কলের কঠিন অংশ আপা বানায় ॥ 
খাটিয়। সমস্ত দিন সিন্ছক গঠিল | 
দিব। অস্ত স্থুত্রধরে বিদায় করিল ॥ 
পরদিন আপনি সকল বম্ম করে। 
যুড়িল কয়েক যল্ত্র যে যেখানে ধরে ॥ 
তিন দিনে সিন্ছুক হইল সমাপন । 
ভৃত্যের মাথায় দিয়? চলিল তখন ॥ 
নগর বাহিরে গিয়। বনের ভিতর । 
বলিল বিদায় করে এখন কিন্কুর ॥ 

ইহ] বলি সিন্ছুকে করিল আরে হণ। 
মহাবেগে উঠে ততক্ষণ ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

1 তিলেক উড়িল কল গগণ মণ্ুডলে। 
| সদাগতি হতে আরে] শীত্রগতি চলে ॥ 
| ক্ষণেকে অদশ্য হয় দেখিতে না পাইণ 
কোন দিগে গেলে। বলি চায়িদিগে চাই 
হেনকালে আচম্িত আইল তথায় । 
ভেবে দেখ কি আশ্চর্য হইল তাহা ॥ 
বাহির হইয়। কহে শিল্পি মহাঁবল | 
দেখ দেখ ভ্রমণের কি সুন্দর কলস ॥ 
বিদেশে শাইতে যদি কর অভিলাঁষ। 
যথা বাঞ্ছ] বেড়াইবে এড়াইয়। ত্রাস ॥ 
মন্ত্র তন্ত্র ইহ'তে নাহিক গয়োজন। 

! 

শুন শুন ইহা নয় মায়ার রচন | 
শিল্প বিদ)1 বলে যন্ত্র করেছি নির্মাণ । 
কলেতে গমন শক্তি শুনহ বিধান॥ 

এত বলি শিল্পকর পিন্ছুক অর্পিল্প। 
বুঝহ পাইয়া কত আনন্দ হইল ॥ 
সাধু সাধু ৰলি তারে প্রশংসা করিয়। । 
সহস্র স্থবর্ণ মুদ্রা দিলাম ধরিয়া ॥ 
অতঃপর তুগঁহয়ে জিজ্ঞাসি তাহারে । 
কেমনে চালাবে কল বলহ আমারে॥ 
শুনি শিল্পী মোরে নিয়? পিন্ছকে বিল । 
মধ্যস্থলে যেই কল তাহে হাত দিল ॥ 
অমনি উঠিল যন্ত্র ছাড়িয়া! অবনি। 
শিল্পকর কহে কল চর্টলাও আপনি ॥ 
এই যন্ত্র টিপে যদি দক্ষিণেতে রবে । 
এ কল কিরাইলে বাম গতি হবে ॥ 
উদ্ধগামী হবে যদি ঠেল এই কল। 
একল কিরালে গতি হবে ভূমগুল ॥. 

এই কপ যেই দিকে যায় যেই কলে । 
সিখাইল কি প্রকারে বেগে ধীরে চলে ॥ 
আপনি চালাই যন্ত্র মনের হরিষে। 
যথা বাঞ্ত। লয়ে যাঁই চক্ষের নিসিবে ॥ 
ক্ষণেক দক্ষিণে যাই ক্ষণে বাম ভাগে। 
ক্ষণে উদ্ধে ণে অধ বাই বায়ু আগে ॥ 
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পারস/ ইতিহাস | 
পপ পপ পাপ পা সাপ পপ শপ সী সদ লাশ লি পাপী 

তিলেকে বিস্তর দেশ ভ্রমণ করিয়া । 
একেবারে নিজ গৃহে উপনীত খিয়া॥ 
অতঃপর শিল্পকর বিদায় লইয়1। 
চলিল আপন কর্মে সন্থ্ট হইয়া ॥ 

সিন্ছক পাইয়। বড় সুখ হলো মনে । 

রত্ব সম যত্র করি রাখি সংগোপনে ॥ 7. 

বন্ধুগণ সঙ্গে সুখে কত দিন যায়। 

ক্রমে ক্রমে সবধন নষ্ট'হলো তায় ॥ 

তথাচ চেতন নাহি হইল তখন। 

সম্ত ম রাখিতে কর্জ করি কত ধন ॥ 
দিনে দিনে ঘোর খণে মজিলা ম ভ্রমে। 

মহাজন সকলের ভয় হলো ক্রমে ॥ 

কেহ না বিশ্বাস করে নাহি দেয় টাক । 

নালিশ করিতে চায় কথ। কয় বাকা 

গৃহে থাকা ভার হলো লোকের জ্বালায়। 

সদ সঙ্গ] কোন্ দিন কটকে চালায় ॥ 

এত ভাবি এক দিন যামিনী সময়ে | 

নিলাম যে কিছু ধন আছিল আলয়ে ॥ 
আর কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গেতে লইয়া] 
উঠিলাম শ্রন্য পথে সিন্দুক চড়িয়া। 
কোথা ব। রহিল দেশ কোথ। মহাজন । 

অনায়াসে অপ্রকাশে করি পলায়ন ॥ 

সমীরণ সন গতি সিন্ছকের হয় । 

সারা নিশব*্যাই শ্রন্যে ত্যজি শক্রভয় ॥ 

রজনী হইলে শেষ উদিত তপন । 

নীচে দেখি শৈল গিরি অরণ্য কানন ॥ 

লোকালয় দেখিতে না পাই কোন ঠাই। 
দিবারা তরে শুন্য পথে নে ন্দুক চালাই ॥ 

যাইতে যাইতে রবি প্রকাঁশ পাইল । 

ভূতলে কাঁনন এক দর্শন হইল ॥ 

নিকটেতে দেখি এক অপুর্ধ নগর । 

চতুষ্পার্শে শোভে তাঁর প্রকাণ্ড প্রান্তর 
প্রান্তরের প্রান্ত ভাগে দ্রব্য এক পুরী । 

কাহার বসতি এই মনে মনে করি ॥। 

১৭৭ 

হেন কালে দূরে দেখি কষী এক জন। 
লাঙ্গলে খনিছে ভূমি চাসের কারণ ॥ 

অমনি উত্তরি বনে সিন্দ্ক রাখিয়া । 
রুষকে দেশের নাম জিজ্ঞাহি যাইয়া ॥ 
কহ তাই এই দেশে কাহার বসতি । 
নগরের কিবা নাম কেব1 অধিপতি ॥ 
রূবী কহে এই কথা জিজ্ঞাস ফেমনে । 
গাজন। বিখ্যাত দেশ না শুন শ্রবণে ॥ 
বাহামান নামে বাজ করেন বসতি । 

মহাবল পরাক্রাস্ত পুণ্যবন্ত অতি ॥, 
এত শুনি তাহারে শুধাই পুনর্বার | 
প্রাস্তরের প্রাস্তভগে বসতি কাহার ॥ 

ক্ষেত্রপ উত্তর করে শুন মহাশয় । 
সেরিণী ভূপতি বাল। সেইস্থানে রয় ॥ 

কোষ্ঠীতে লিখিল তার করিয়া গণণ]। 
দুগ্রেতে ছলিবে তারে করিয়া বঞ্চনা ॥ 

এই হেতু নিম ইয়া পাপাণের পুরী; 
কুমারী রাখিল তথা মনে ভাবি চুরি ॥ 
বাটার চৌদিগে খেয় পরিপুর্ণ জলে । 
লৌহময় দ্বার তাঁয় মহলে মহলে ॥ 
আপনি দ্বারের চাবি রাখেন রাজন । 
সগ্ডাহান্তে একবার করেন গমন ॥ 

তাহ? ভিন্ন দ্বারপাল আছে কত শত। 
সদ] রক্ষা করে পুরী তক্ষকের মত ॥ 
কন্যার রক্ষিণী বৃদ্ধা আছে এক জন। 
কাছে থাকে সেই আর সহচরী গণ ॥ 

শুনিয়া এসব কথা ক্ষেতরপের ঠাই |; 
প্রণাঁম করিয়া তারে নগরেতে যাই ॥ 

দেশে গ্রবেশিয়া দেখি পথেতে ফিরিয়]। 

আনিতেছে কত লোক ঘোড়ায় চড়িয়া॥ 
মনোহর বান ভূষ। পরেছে সকলে । 

উত্তম পুরুষ এক আছে মধ্য স্থলে ॥ 
স্বর্ণ মুকুট শীরে জামা জোড়া গায়। 
স্থানে স্থানে মণি মুক্ত। শোভা কিবাতা য় 



১৭৮ | পারস/ ইতহাস ! 
পপ, 

অনুভবে বুঝিলাম হবে নরপতি।  : তিলেক না সহে ব্যাজ একথা ভাবির1। 
শুনিলাম যাইতেছে কন্যার বসতি ॥ | তখনি আকাশে উঠি সিন্দুক চাপিয়া ॥ 
নগরে ভ্রমণ করি দেখিয়! কৌতুক | একেতো রজনী ঘোর অন্ধকার তাঁয় 
কিন্দ মন পড়ি আছে যথায় শিন্ছক ॥ ' শুন্য দিয়] যাই কেহ দেখিতে না পায় ॥ 
সদ] শঙ্গ। এই, কেহ চুরিকরে পাছে । সহজ সহজ সেন1 রক্ষা করে পুরী । 
ত্বরঠকরি যাই তাই সিন্ছকের কাছে ॥ : মস্তক লঙ্ঘিয়] যাই নাহি দেখে চুরি । 
প্রাণ পাইলাম দেহে শিল্ছক দেখিয়]। অনায়াসে অউালিক উপরে যাইয়। 
তবে কিছু খাদ্য দ্রব্য খাইলাম নিয় ॥ অবিলম্বে নামি ছাতে সিন্দুক রাখিয়া ॥ 

স্পা পি স্পা 

মনে ভাবে সেথা] কেহ উত্তনর্ণ নাই । . তথা হতে দেখি দ্বার আছে অবাঁরিত। 
নির্ভীবন] নিদ্রা যাঁবে। স্থখ হবে তাই ॥ । ঘরেতে জ্বলিছে ব'তি অতি সুশোভিত 

নের্ভাৰ হইল রূখ। ভাব মাত্র সাঁর। ' প্রবেশ করিয়। ঘরে করি নিরীক্ষণ। 
মন্ুষ্যের এক চিন্তা নহে এক বার॥ . | পালঙ্ষেতে রাজকন্যা করিয়া শয়ন ॥ 

সেরিণীর বার্তী। শুনি ক্লুষেকের ঠাই । 1 কিবা অপবূপ ৰূপ নবীন তরুণী । 

ভাবি তাই এক! বসি নিদ্রা! নাহি যাই ॥. ধরণী মাঝ।রে ধনী চপল বরণী ॥ 

মনে মনে ভাঁবি রাজ! এমন অজ্ঞান । - : হেরিয় লাবন্য নিভ1 বিচলিত মন । 
গণকের মিথ্যাবাক্য মনে দিল স্থান ॥ এক চিত্তে দড়াইয়। করি দরশন ॥ 
পুরী নিম্মাইয় ভয়ে কন্যারাঁখে দুরে । দেখিতে দেখিতে অঙ্গ অনঙ্গে অস্থির । 
নির্ভয়ে কি রাখিতে নারিত অন্তঃপুরে ॥ চম্বন করিনু কর ধরিয়ণ নারীর | 
গণকের গণণা যদ্যপি সত্য হয় । | চুম্বনে নরেন্দ্র স্থত1 চেতন পাইল । 
সহজ্স যতনে তাহা লা হবার নয় ॥ পুরুষ হেরিয়। ঘরে চীৎকার করিল। 
সেরিণীর ললাঁটেতে বদি তাহা থাকে । ৷ পার্থের মন্দিরে ছিল তাহার রক্ষিণী | 
পাতালে লুকাঁলে তারে কারসাধ্য রাখে; কন্যার ক্রন্দন শুনি আইল তখনি ॥ 
এই কপ মনে মনে যত যুক্তি করি । র কন্যা কহে রক্ষা কর আগে মাপিকার। 

সেরিণীরে ভাঁবি মনে পরম সুন্দরী ॥ ! দেখ দেখ কে অ।ইলু ঘরেতে আমার ॥ 
মিয়া! নারীর প্রেমে গেলসব ধন। বুঝিতে না পারি আমি কেমন ছলন1। 
দেখেছি সুন্দরী কত নাযাঁয় বর্ণন ॥ ] তুনি বুঝি আনিয়াছ করিয়। মন্ত্রণ1 | 
সেরিণী সে সব জিনি মোহিনী ভাবিয়া । মাপিকাঁর বলে একি কহ ঠাকুরাণী। 
মনে ভাঁবি ৰপ দেখি কি ৰপ করিয়া ॥. মোর দোষ দেহ বৃথ] কিছু নাহি জানি॥ 
পক্ষ ৰপ পিন্ছকেতে করি আরোহণ । । কেমনে আনিব বল করিয়া মন্ত্রণা । 
সেরিণীর গৃহে আমি করিব গমন ॥  : খোজাগণে কিৰপে করিব প্রতারণ? ॥ 
কোন মতে তাহ'কে তুষিতে যদি পারি। বিংশতি ফটক তাহে লৌহময় দ্বার । 
আমার ভাগ্যেতে তবে আছে সেই নারী: তাহা মুক্ত না করিলে আনে সাধ্যকার । 
নবীন যৌবন কাল তখন আমার ॥ . সকল দ্বারেতে আছে রাজার মোহর। 
ক্ষীণ বুদ্ধি ভাল মন্দ নাহিক বিচার ।॥ জাঁনহ আপনি চাবি রাখে নৃপৰর ॥ 



পারস/ ইতিহাস 

চারিদিগে বারি পুর্ণ, শত শত দ্বারী। ূ 

১৭৯. 

বিশ্বাস করিল ষদি.রাঁজার নন্দিনী । 
কেননে আইল কিছু বুঝিতে না পারি ॥। বুবহ কিৰপ খেলি পাইয়1 কানিনী ॥ 

এপ্রকার ছুই.জনে কহে পরস্পর | 

আচম্বিতু মন মধ্যে হইল উদয় । 
মহম্মদ পীর বলি দিব পরিচয় ॥ 
এতেক চিন্তিয়া কহি শুন নৃপবালা। 
আমায় দেখিয়া কেন এত তব জ্বাল] ॥ 
লম্পট পুরুষ নহি গ্রবঞ্থণা জ্ঞানে | 
এসেছি রক্ষক গণে তুষ্ট করি ধনে। 
হেন বাণ নহে মোর ছলনা কবিয়া। 

ললনাঁর ধর্ম নষ্ট করিব আনিয়? ॥ 
ন! জানি চাতুরি চরি নহি আমি নর | 

পীরের প্রধান মহম্মদ পৈগম্বর ॥ * 

রাজার নন্দিনী তুমি থাক এত কেশে । 
এনব যৌবন কাল যায় গুন্দি বেশে ॥ 
তোমার ছুঃখেতে দয়! উপজ্সিল মনে । 
তাই আসিয়াছি ছুঃখ বিনাশ কারণে ॥ 
এবে রাজকন্যা তুমি ত্য শত্রু ভয়,। 

কোষ্ঠীর লিখন যাহা ঘুচিবে নিশ্চয় ॥ 
তোমার রক্ষক আমি আপনি হইব । 
মাঁনৰ বঞ্চনা? হতে উদ্ধার করিব ॥ ূ 
তাহাতে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে।| 
পুক্তিবে সকল রাজ ভোমার পিতারে ॥ 
রাজার নন্দিনী মত দেখিবে কৌতুক । 
মহম্মদ যার স্বামী তার কত সুখ ॥ 

এবপ ছলনা বাক্য কহি ললনায়। 

চাহ চাহি কন্যা ধাত্রী করে হুজনায় ॥ 

দেখ। দেখি দেখে মনে উপজিল ত্রাস । 

পাছে না বিশ্বীস করে ভঙ্গ হয় আশ ॥ 

নারী জাতি কিপ্ত অতি অল্প বুদ্ধি ধরে 
শুনিলে আশ্চর্য্য কথা মহামান্য করে ॥ ; 

মহম্মদ নাঁম শুনি বিশ্বীন করিল । 

অষ্টীঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে চরণে ধরিল ॥ 

| কন্য] সঙ্গে রস রঙ্গে যামিনী বঞ্চিয়]। 
আমি ভাবি জিজ্ঞ'পিলেকি দিব উত্তর ॥. বিদায় হলেম কল্য আসিব বলিয়। ॥ 

। সিন্দুক র'খিয়1 বনে যাইয়া নগরে । 
, কিনিলাম খাদ্য দ্রব্য অষ্টাহের তরে ॥ 

অপুর্ব অন্বর ক্রয় করিলাম আর। 
_জরির পাগড়ি জামা পটু চমংকার ॥ 
স্ুরাগ সুগন্ধ দ্রব্য কিনিলাম কত। 

বারেক না ভাবি মনে ব্যয় হয় যত ॥ 
বনে আমি আতর গোলাপ মাখি গায়। 
সাঁজ সজ্জা করিতে সমস্ত দিব যায় ॥ 

ৰ হইনে কতক রাত্রি সিন্দুক চড়িয়া। 
_দেরিণীর স্থানে যাই আকাশে উড়িয়া ॥ 
রাজার কুমারী কহে ওহে পৈগম্বর | 
বিলম্ব দেখিয়া] অজিব্যাকুন অন্তর ॥ 
ন1 হেরিয়া এতক্ষণ ভাবি মনে মন। 
ভুলিয়া রহিল নাথ কিসের কারণ ॥ 
আমি কহি শুন ওহে রাজার নন্দিনী । 
কিসের কারণে তুমি হইবে ছুঃখিনী ॥ 

। আমার বচন কভু অন্যথা না হবে। 
মিছ। কেন ভব, প্রেম চিরকাল রবে ॥ 
কন্যা কহে ভালপ্রভু জিজ্ঞামি শোমারে। 
নবীন পুরুষ তুমি হলে কি প্রকারে ॥ 
পূর্বাপর শুনা? আছে কথা এই ৰপ। 
মহম্মদ ধরে অতি প্রাচীনের কপ ॥ 
কহিলাম শুন প্রিয়ে মিথ্যা তাহা নয়। 
সেই স্বাভাবিক ৰপ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সেই বপধ্যান করে যত ভক্ত গণে। 
কালেতে দর্শন পায় কঠোর সাধনে ॥ 
তোমায় দিভাঁম যদি সে কপে দর্শন । 
দেখিতে বিকট দাড়ি মস্তক মুগুন ॥ 
সেৰপ কুৰপ, নহে রমণী রঞ্চন। 
নবীন পুরুষ "তাই হয়েছি এখন ॥ 



৯৮০ 

শশা পাপা শিট লী পপ সপ পপ আপা 

ধাত্রী সায় দেয় প্রভু স্ববপ বচন। 
স কপে কি কপে লয় যুবতীর মন। 
এত বলি যাঁয় ধাঁত্রী শয়ন করিতে । 
যামিনী পোহাই আমি কামিনী সহিতে 

এই কপ নিত্য নিত্য গমন হথায়। 
সাবধানে ষাঁই কেহ টের নাহি পায় ॥ 
ক্রমে ক্রমে সেরিণীর বিস্বাম বাড়িল। 
প্র!ণের অধিক ভাল বাদিতে লাগিল ॥ 

হইলাম তাহার সর্ষের সর্ধময় | 
যাহা বলি তাহ! করে না ভাবে ব্যতভায়॥ 

কিছু দিন রঙ্গ রসে যায় এই ৰপ। 
কন্যাকে দেখিতে পরে আইলেন ভূপ। 

দ্বারেতে মোহর দেখি মন্্ীগণে কহে। 
যেমন মোহর ছিল সেই বপ রহে ॥ 
এই কপে যত দিন থ।কিবেক দ্বার । 
বিপদ ষে হবে কোন চিন্তা নাহি তার ॥ 
এত বলি নরপভি পুরী প্রবধেদিল | 
সচীব প্রভৃতি সবে পশ্চাৎ রহিল ॥ 
জনকে দেখিয়া কন্য। করে সমাদর । 

দুক্ষম্ম ভাবিয়] কিন্ত বিরস অন্তর ॥ 
নৃপ কহে কেন কন্যা দেখে বিষাদিতা । 
শুনিয়। সুন্দরী আরো হয় সলজ্জিতা ॥ 
পুনঃ পুনঃ সেই কথা জিন্ঞাসে রাজন । 
কি করে পিতাকে শেষে কহে বিবরণ ॥ 
যখন শুনিল রাজা পীর আসে যায় । 
ভাবহ আশ্চর্য তার কত হলে! তায় ॥ 

সর্বনাশ ভাবি ভূপ করে মহাক্রোধ | 
কন্যারে কহেন তুমি এমন নির্কেধ ॥ 
বলে হায় হলো মোর প্রত্যক্ষ এখন। 

যত্বেতে ভাগ্যের ভোগ না হয় খণ্ডন ॥ 
মেরিণীর কোষ্ঠী ফল শেষেতে ফলিল । 
কে'ন্ প্রবঞ্চক আসি তাহাকে ছলিল ॥ 

এত বলি কোপে রাজা লোহিত লে।চন। 

| পুরীর সকল স্থান করে অন্বেষণ ॥ 

পারস; ইতিহাস । রা 
কোথাদিয়া আমি যাই দেখিতে ন।পায় 
মহ] ক্রোধে মন্ত্রীগণে তখনি ডাকায় ॥ 
রাঁজ।র দাপেতে কাপে মন্ত্রী গণ যত। 
জিজ্ঞাসে প্রধান মন্ত্রী হয়ে পদাঁনত ॥ 
কহ প্রভু কেন আজ দেখি হেন বেশ । 
কোন গ্রহ প্রতিবাদ হলে। অবশেষ ॥ 

সকল বৃতান্ত রাজ! মন্ত্রীরে কহিল । 
বিহিত কি হয় ভাঁরে জিজ্ঞাদ? করিল ॥ 
প্রধান উজীর. কহে শুন মহাশয় | 
যেকথা কহিল প্রভু অসম্ভব নয় ॥ 
শুনিয়!ছি কত লোক পৃথিবীতে আছে। 
দেব অংশে তাঁহ।দের জন্ম হইয়াছে ॥ 
তাহ।তেই বোধ হয় ঘটিয়াছে তাই । 
সন্দেহ কি মহম্মদ তোমার জামাই। 
এত শুনি মন্ত্রিগণ স্বীকার করিল।' 
এক জন তার মঞ্জ্যে কহিতে লাগিল ॥ 
শুন শুন ওহে ভাই হয়ে জ্ঞানবান। 
কেমনে এমন বাক্যে মনে দেও স্তান॥ 

গগণে বিরাজমান প্রভূমহম্মদ | 
অপ্সরী কিন্নরী সদ সেবে তারপদ ॥ 
সেসব ত্যজিয়। প্রভু মানবী ভঙজ্িবে। 
কে হেন অজ্ঞান বলে! একথা বুঝিবে ॥ 
কোন প্রবঞ্থক আনি সেই নাম ধরি। 
নিশ্চয় ছলিল রায় ভোমার কুমারী । 
আমার বচন যদি শুন মহারাজ । 
জানিতে বিশেষ তথ্য কর যুক্ত কাষ ॥ 
স্বীকার করিল নৃপ শুনি সেই কথ1। 
বলিল'রজনী আজ পোঁহাঁইৰ তথা ॥ 
সত্য মিথ্য। মহম্মদ কেমন দেখিব। 
আপনি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব ॥ 
নগরেতে যাও মন্ত্রী তোমরা সকলে । 
প্রভাত হইলে নিশ] এসে! এই স্থলে ॥ 
ভূপতি একাকি মাএ রহিল তথায় । 
রাজার আদেশে দেশে মন্ত্রিগণ যায় ॥ 



পারস/ ইতিহাস 

সমস্ত দিবস রাজা পাগলের প্রায়। 

বার বার সেই কথা দ্িজ্ঞাসে কন্যাঁয় ॥ 
কহ দেখি কন্যা মোরে করিয়া বিস্তার 

প্রভৃকি তোমার হেথ। করেন আহার ॥ 
কুমারী উত্তর করে শুনহ রাঁজন। 
কখন নী হয় তাঁর এখানে ভোজন ॥ 

প্রত্যহ সাঁজায়ে দেই নান! উপহার । 
অমনি পড়িয়া থাকে শুন চমংকার ॥ 
এই ৰপে দিবা গত আগত অর্ধরী | 
পালক্গে বসিল রাজ দীপ অগ্রে করি ॥ 
হস্তে নিল দীর্ঘ অসি মুক্ত তার কোষ । 
বসিয়া রহিল রাজা করি মহা রোষ ॥ 
যদি মিথ্যা হয় পীর জানি প্রবঞ্চক | 
ঘুচাঁৰ কলঙ্ক তাঁর কাটিয়া মস্তক । 
প্রতীক্ষা করিয়৷ নূপ আচেন তখন। 
হেন কালে গগণে হইল উদ্দীপন ॥ 
ত্বরাকরি উঠে রাজা দেখে জানালায়। 
অগ্রিময় শুন্য হেরি বড় ভয় পাঁয়॥ 
বুঝিতে না পারে কিছু জ্যোতির কারণ। 
মনে ভাবে মহম্মদ করিল এমন ॥ 

মুক্ত হলো স্ব* দ্বার আসিবেন বলে 
জ্যোর্তিম্য় হলে! তাই আকাশ মগুলে। 
বদসিনেন বাহামান এতেক চিত্তিয়া। 
হেন কালে তথা অমি উপনীত গিয়া ॥ 
কোথায় রহিল দর্প গা্তীর্্য প্রকাশ | 
দেখিয়! কম্পিত কায় বদন পাঙ্গাস ॥ 

হস্ত হতে অস্ত্র খানি পড়ে ভূমিতলে | 

অপরাধ ক্ষম প্রভূ ভয়ে নপ বলে ॥ 
সার্ক মানব দেহ হইল আমার। 
কতপুণ্য ফলে শ্বশ্রু হয়েছি তোমার ॥ 

অনুভাবে বুঝিলাম রাজার নন্দিনী | 
বলিয়াছে মহীপালে সকল কাহিনী ॥ 
অবোধ দেখিয়া হৃপে দুরে গেল ত্রাস। 
ভূমি হতে তুলি তারে কহি সুভাষ ॥ 

৪ 
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শুন শুন বাহাঁমান ভক্তের প্রধান। 

ধার্মিক নাহিক দেখি তোমার সমান ॥ 
পুণ্যের শৌরভ তৰ ব্যাপ্ত ভ্রিভুবনে | 
তাই তব ছুঃখে দয়] উপজিল মনে ॥ 
তোঁমার কন্যার ভাগ্যে আছে ছুর্ঘটন]। 
মানবে আসিয়া তারে করিবে বঞ্চনা ॥ 

ভক্তের ছুগতি দেখি ছুঃখিত অস্তর। 
মনেভাবি কিসে ছুঃখেহইবে অন্তর ॥ 
বিধির নিকটে পরে করি নিবেদন । 
সেরিনীর দুঃখ কিসে হইবে মোচন ॥ 
বিধাতা কহিল শুন প্রিয় মহম্মদ। 
ললাটে লিখেছি জাহা নাহি হবে রদ ॥ 
তবে সেই লিপি আমি পারি ফিরাইতে 
তুমি ষদি পার তারে বিবাহ করিতে ॥ 
ইহ] ভিন্ন অন্য কোন নাহিক উপায় । 
প্রিয় ভাবি উপদেশ দিলাম তোমায় ॥ 
বিধাতার স্থানে শুনি এপ সন্বাদ। 

ঘুচিল ননের ছুঃখ বাড়িন আহ্লাদ ॥ 
ভক্তের প্রধান তমি তাহার কারণ । 
কন্যারে তোমার তাই করেছি বরণ ॥ 

আনন্দে অজ্ঞান রাজা একথা শুনিয়] 
চরণ চুন করে ভূতলে পড়িয়া । 
অমনি তুলিয়! তারে বসাই ষতনে। 
হাঁরিষে বর্ষে নীর রাজ।র নয়নে ॥ 
অনন্তর নৃপবর সময় বুঝিয়। | . 
স্থানান্তর যান শীত্র আমায় ছাড়িয়।॥ 
কামিনী লইয়! স্থখে যামিনী পোহাই ॥ 
তথাপি চোরের মন সদ] ভয় পাই ॥ 
সদ শঙ্কা পাছে হয় নিশ| অবসান। 

পিন্ছুক দেখিলে ভূপ টুটিবে গুমান ॥ 
সভয়ে সমস্ত রাত্রি যাগিয়! পোহাই। 
উদয় না হতে ভানু অমনি পলাই ॥ 
প্রত্যষে সচীব আদি সভাসদ গণ। 
রাজার নিকট আসি দিল দরশন ॥ 
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জিজ্ঞাসে বিনয়ে নৃপে করি নমস্কার | 
কালি কি হইন প্রভূ কহ সমাচার ॥ 
রাজা বলে হইয়াছে সন্দেহ ভপ্জন | 
করিয়াছি নহম্মদে স্বচক্ষে দর্শন ॥ 
আপনি তাহার সঙ্গে কহিয়।ছি কথা । 

জামাতা আমর প্রত নাঁহিক অন্যথা ॥ 
শুনিয়া এপ কথা সভাসদ গণ। 

পুলকে পুর্ধিত তন্ন গদ গদ মন॥ 
তার মধ্যে এক জন কিছুনা মানিল। 
সকলে মিলিয়! তারে ভংর্দিতে লাগিল । 
তাহ'কে বুঝ!'তে রাজ] নানা যুক্তি কয়। 
প্রত্যয় ন1 করে মন্ত্রী মৌনিভাকে রয় ॥ 
ক্রোধ নাহি করে নৃপ নিব্বোধ ভাবিয়" । 
সভাসদ সবে হাসে উন্মাদ বলিয়া ॥ 

তদন্ত্র নৃ্পবর নগরে চলিল। 

যাইত যাইতে পথে বারি আরস্তিল ॥ 
পবন সঘন বহে ঘোর অন্ধকার । 
বজের বিষঙ্ শকে নাহিক নিস্তার ॥ 
সুরঙ্গ তরঙ্গ সব মাতিল অমনি : 

অবিশ্বাশী মন্ত্রী ভূমে পড়িল তখনি ॥ 

ধরায় পড়িবা মাত্র ভাঙ্গে তার পদ । 

সবে বলে দেখ দেখ আছে মহম্মদ ॥ 
ভর্্পন1 করিয়া ভূপ বলেন তখন। 

মোঁরবরক্য বিশ্বীন ন! কর কি কারণ ॥ 
প্রত্যক্ষ দেখহ ফল ফলিল তাহায়। ৃ 

দণ্ড দিল পদ ভঙ্গ করিয়] তোমায় ॥ 
গালি মন্দ দিয়। পরে লইয়। চলিল। . ! 
নগরে আনিয় নৃূপ ঘোষণা করিল ॥ 

কন্যার বিব'হ হলো মহম্মদ সনে । ৰ 

" মহাঁনন্দে মহোৎসব করে গ্রজাগণে ॥ 

সেই দিন গিয়। আঁমি নগর ভিতর । 
শুনিলীম এই কথা লোকের গোচর ॥ 
পীরে না ম।নিল মন্ত্রী অতি নষ্ট মতি। 
ভাঙ্গিল চরণ তাই হইল দুর্গতি ॥ 

প্রায়শ্চিত্ত হেতু ত 

পারস) ইতিহাস | 

আরো শুনি নৃপমণি তুলিয়াছে রব । 
পীরের পিরিতে সবে কর মহোংসৰ ॥ 
দেখহ কেমন মুট রাজা প্রজা সবে। 

পীরের ভাদেতে মন সখের অর্ণবে ॥ 
হুলা হুলি কুলা কুলি পড়িল নগরে । 
প্রজাগণ ধন্য ধন্য কহে নৃপবরে ॥ 
পীরের শ্বশুর হলে কতো পুণ্য ফলে । 
দীর্ঘজীবি হও রাঁজা সর্ধজনে বলে ॥ 
দেখে শুনে সন্ধ্যাকালে আসিয় কাননে। 

রজনী হইতে যাই সেরিণী সদনে॥ 
মুভ-ষে পরিহাঁসে কহি ততক্ষণ । 
নূপতির নষ্ট মন্ত্রী আছে এক জন ॥ 
ভালমন্দ নাহি জানে মুঢ় অতিশয় । 
পীরের পীরত্ব প্রতি নাহিক প্রত্যয় ॥ 
নান্তিকের দর্পে মনে উপজিল ক্রোধ ! 
জলধরে বলি পরে তুলিতে সে শোধ ॥ 
মহা? শব্দে মেঘমালা গগণ যুড়িল,। 
মুসলের ধারে ধারা বহিতে লাগিল ॥ 
পৰন প্রচণ্ড তায় বজের ঘর্ষণ। 
দিনমাঁনে হয় যেন নিশ।র লক্ষণ ॥ 
ভয়েতে মাতঙ্গ সব মাতিয়! উঠিল । 
আতঙ্গে তরঙ্গ গণ ছুটিতে লাগিল ॥ 
হয় হতে নষ্ট মন্ত্রী ভূতলে পড়িল । 

তার চরণ ভাঙ্গিল॥ 
সামান্য শাসন এই শুন প্রির়তম]। 

জ।নেন) পাঁমর মম পরা ক্রম সীমা ॥ 
অবিশ্বীন যদি আর করে কোন জন। 

 বিনাঁশ করিব তারে করিয়াছি পণ ॥ 
এতবলি মনো স্থখে রজনী বঞ্চিয়া | 

প্রকাশ না হতে ভান যাই শুন্য দিয় | 
পরদিন নৃপবর হইয়া তৎপর । 

| সভানদ সঙ্গে যান কন্যার গোচর ॥ 

 মিষ্টভাষে কুম'রিরে কহেন রাজন । 
 পাপাঁত্সা অমাত্য মোর আছে এক জন॥ 
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পড়েছে গ্রভূর কোপে কুকর্ম করিয়]। 
পাঁপ হতে মুক্ত কর পতিরে কহিয়া ॥ 
সরিণী কহেন পিতা জানি আনি তাই।; 
কহিয়াছে সবিশেষ তোমার জামাই ॥ 
অবশেষ কহিল সমস্ত বিবরণ | 
উজীরের যেই পে ভাঙ্গিল চরণ ॥ 
র/জণ বলে শুন শুন সব মন্ত্রিগণ | 
সন্দেহ ইহাতে আর আছে কি এখন ॥ 
কর্ণে শুনে চক্ষে দেখে কেব নাহি মানে 

শুনিলে কহেছে যাহ নন্দিশীর স্থানে ॥ 
ভূপাল ভ'রতি শুনি তুষ্ট সভাসদ। 
ভূমিষ্ঠ হইয়। ধরে কুমারীর পদ ॥ 
রক্ষহ অনোঁধে, সবে কহে এক স্বরে | 
ভাল বলি রাজকন্যা অঙ্গীকার করে ॥ 

হেন ৰপে কত দিন অতিক্রান্ত হয় । 
সঙ্গতি যা কিছু ছিল ক্রমে হলো ক্ষয় ॥ 
ধনবিনা মহম্মদ ঠেকিল বিপাকে । 
ছুই তিন দিন প্রভু অনাহারে থাকে ॥ 
অন্ন বিন] প্রাঁণ যায় না দেখি উপায় । 
ভাবিয়। চিন্তিয়। কহি রাজার কন্যায় ॥ 
শুন শুন প্রাণেশ্বরী জিজ্ঞানসি হাসিয়া] । 
বিবাহের ব্যবহার রহিলে ভুলিয়া ॥ 
যৌতুক আমারে কিছু দিলন1 রাজন । 
কৌতুক তাহাতে মোরে করে দেবগণ। 
কন্য। কহে এই কথা জনকে জানাবে! । 
ভাগারের যত ধন এখানে আনাবো ॥ 

মনের সাধেতে দিব যৌতুক তোমায় । 
আমি বলি কায নাঁই কহিয় রাঁজায় ॥ 
কি আছে অভাব নাহি ধনে প্রয়েজন। 
কাধ্য সিদ্ধি হেতু কিছু দেও অভরণ ॥ 
শুনি প্রেমে পুলকিত কুরঙ্ষ নয়না। 
অঙ্ত অভরণ যত খুলিল তখনি ॥ 

কি করিব এত ধনে মনেতে ভাবিয়। । 
ছুই খান ভালে রত্ব নিলাম তুলিয়া ॥ 

সেই রত্ব বেচিলাম যথায় জহরী | 
শপ পা আপ সা শি শর ল পপএ আর 

একপে সঙ্গতি হলো চলিল চাতুরি ॥ 
মসাঁবধি যাই আসি প্রত্যহ তথায় । 

কসম রাজার দূত আইল সভায় ॥ 
বাহামান নৃপে দত কহিতে লাগিল । 
সম্বন্ধ করিতে রাজা মোরে পাঠাইল ॥ 
পরন স্থন্দরী কন্যা! আছয়ে তোমার । 
বিবাহ করিতে তারে'বাসন]। রাজার ॥ 
নৃূপ কহে তার কথা রাখিতে না পারি । 
গুভু মহম্মদে আমি দিয়াছি কুমারী | 
এই কথা তোমার রাজায় গিয়] কবে । 
দুতভাবে বুঝি নৃপ জ্ঞান শুন্য হবে ॥ 
অতগপর বিদায় হইয়] দেশে যায়। 
কাসম রাজাকে সব সংবাদজানায় ॥ 

ভূপতি ভাবিল বুঝি ক্ষিপ্ত বাহাঁমান। 
আর বার মনে করে হলো অপমান ॥ 
এত ভাবি ক্রোধানল জ্বলিল অন্তরে । 
রণ সাঁজে চলিলেন গজন] নগরে ॥ 

যুদ্ধে বিষারদ রায় মহ। পরাক্রান্ত । 
সমরে সাজিল যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত ॥ 
অসংখ্য সেনায় দেশ হলে] অদর্শন। 
দাপটে উড়িয়1 রেণু ঢাঁকিল গগণ ॥ 
প্রভাকর মুখ ছবি মলীন হইল । 
যেন কাদশ্বিনী আসি তাহারে ঘেরিল। 
যুদ্ধের সম্বাদ দত কহিল রাজায়। 
একে বারে বজ্জ যেন পড়িল মাথায় ॥ 
রণ সঙ্জা কিছু নাই হলে বড় দায়। 
সভান্ত সমস্তে ডাঁকি জিজ্ঞাসে উপায় ॥ 
যে যা বুঝে মৃন্ত্রিগণ কহেন মন্ত্রণা ৷ 
খঞ্জ মন্ত্রী বলে রায় কিলাগি ভাবন]|॥ 
জামাতা সহায় যার প্রভুম্হম্মদ | 
তহার কি আছে ভয় কিসের বিপদ ॥ 
একাকী কাসম রাজ) কি করিতে পারে 
মিলিলে সকল ভূপ কে যুঝে তোমারে 
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জাঁমাঁতায় স্মরণ করহ মহাশয় । 
প্রভূ হতে শঞ্র তব হবে পরাজয় ॥ 

যাহার কারণে রাঁজ্যে যুদ্ধ উপস্থিত | 
বিপদ সময়ে রক্ষা তাহাঁর উচিত ॥ 
পরিহাস করি মন্ত্রী কহিল একপ ॥ 
বিদ্রপ ন1 ভাবি রাজা বুঝিল স্ববপ। 
তুষ্ট হয়ে নরপতি নন্ত্িপ্রতি কয়। 

পর!মর্শ যা বলিলে যুক্তি সিদ্ধ হয় ॥ 
এত বলি কন্যা স্থানে চলিল নরেশ । 

কহিল তাহারে গিয়া করিয়া বিশেষ ॥ 
শুন কন্যা দেশে বড় বিভ্রাট হইল । 
কাসম ভুপতি রণ করিতে আইল ॥ 
প্রভাত হইলে নিশ1 করিবে সে রণ। 
বিনাশ করিয়1 রাজ্য বধিবে জীবন ॥ 

সভয়ে এসেছি মাগে] তোমার নিকটে | 
আমায় অভয় দান করহ শঙ্কটে ॥ 
প্রভুর হায় বিনা রাজ্য ন্ট হয়। 
বলে! কি করিলে প্রভু হইবে সদয় ॥ 
শুনি কন্যা! কহে পিতা কেন পাও ডর। 
আছেন বিপদে সখা সেই পৈগম্বর ॥ 
নিমিষে সকল শক্র করিবে বিনাশ | 
সমস্ত ধরণীপতি হবে তব দাস ।॥ 
রাজ বলে ভাল তবে তোমারে স্থুধাই। 
আজি কেন এখন প্রভুর দেখা নাই ॥ . 
সদ। সশঙ্কি ত্রাণ বিলম্ব দেখিয়] | 
বুঝি এশক্কটে প্রভূ বূুহেন ভুলিয়? ॥ 
কন্যা বলে মিছা পিতা ভাঁবিতেছ দুখ | 
বিপদ কালে কি প্রভূ হবে পরাপ্ত,খ ॥ 

ত্রিদিৰর হইতে নাথ দেখিছেন সব । 
দেখ কি এখনি শক্র হবে পরাঁভিব ॥ 

বাস্তব আনার ছিল সেই অভিলাস। 
মনে ভাবি কি প্রকারে করি শত্র নাশ॥ 
দিবসে অন্তরে থাকি তদন্ত লইয়]। 
শত্রুর ছাউনি সব বেড়াই দোঁখয়। ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

ভাবিয়। চিন্তিয়া কিছু আনিয়। প্রস্তর । 
যতনে বোঝাই করি দিন্ছ্ক ভিতর ॥ 
কতক রাত্রিতে উঠি আকাশ মগ্ডলে। 
রাজার ছাউনি দেখি আছে মধ্য স্থলে। 
চারি পানে সেনাগণ করিয়। শয়ন । 
নিদ্র। যায় ঘোরতর.মুদিয়? নয়ন ॥ 

এত দেখি নাঁমিলন বাজার আবাসে 
মাথাতুলি উকি ঝুকি মারি আশ পাশে 
কৃকর হইতে দেখি রাজ নিদ্রা যায়। । 
প্রস্তর তুলিয়! মারি তাহার মাথায় ॥ 
বিষম আঘাতে রাজ] কান্দিরা উঠিল। 
শুনিয়া গ্রহরিগণ সকলে জাশিল ॥ 

কাছে গিয় দেখে রাজা মুছ গত প্রায় 
মাথ] দিয়! পড়ে রক্ত পাষাণের ঘাঁয় ॥ 
হাহ।কার পড়িল সকল রণ স্থলে । 

ধর ধরু মার্মার সব সেনা বলে ॥ 

কে মারিল কাহারে পাইবে সেই খানে 
অবিলম্বে উঠি আমি আকাশ বিমানে 
উদ্ধ হতে নীমু ভাগে শীলা বৃষ্টি করি ! 
হস্ত পদ ভাঙ্গে লোকে বলে মরি মরি ॥ 
ভয় পেয়ে সেনাগণ পরস্পর কয়। 

মহম্মদ শীল! বৃষ্টি করিছে নিশ্চয় ॥ 
সর্বনাশ, পীরের হইল মহা কোঁপ। 
দেখ বুঝি এই বার হয় স্ষ্টি লোপ ॥ 
পালায় সকল সেনা একথ। বলিয়। । 
বন্ম চন্ম অস্ত্র শত্ত্র ভূুমেতে ফেলিয়। | 
ত্রীসেতে পশ্চাতে কেহ কিরে নাহি চায় 
গেল প্রাণ নাহি ত্রাণ বলে হায় হায় ॥ 

এই বপে শক্র সেন প্রস্থান করিল | 

প্রত্যুষে দেখিয়! রাজ। অশ্চ্ধ্য হইল।॥ 
অবিলম্বে নিজ নৈন্য নিয় বাহাঁমান। 
ধরিবারে শক্র গণে হয় ধাবমান ॥ 
ভাঙ্গ] মাথা নিয়া নৃপ পল।তে না পাঁরে। 
সৈন্য সহ বাহাঁমান ধরিল তাহারে ॥ 
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ক্রোধে কহে নরপতি ওরে ছুরাঁচার। 
কি লাগিয় বল. তোর এত অহঙ্কার ॥ 
আমার সঙ্গেতে চাহ করিবারে রণ। 
ভয় নাহি এই দণ্ডে করিব নিধন ॥ 
কাঁসম বিনয়ে কয় শুন বাহামান। 
বিবাহ না দিলে তাহে ভাবি অপমাঁন॥ 

ইহার কারণে রণে আইলাম আমি | 
নাহি জানি প্রভৃতব ছুহিতার স্বামী॥ 
এখন মনের ভ্রম ঘুচিল আমার | 
জানিল।ম মহম্মদ জামাতা তোমার ॥ 
দিয়াছেন প্রভূ মোরে উপবুক্ত ফল।। 
পলায়ে গিয়াছে মোর যত দল বল ॥ 

এত শুনি ভূপতি গমনে ক্ষান্ত দিয়] | 
ফিরিয়। চলিল দেশে কাঁদমে লইয়া] ॥ 
পরদিন কাসমের হইল মরণ । 
তাঁহার অর্ধশ্ব লুঠি নিল সেনাঁগণ ॥ 
দিবসেতে মহ? ঘটা পড়িল নগরে । 
রাজার আদেশে দেশে দেবাচ্চন। করে ॥ 
দিব। অস্তে মহারাজ কন্যা স্থানে গিয়া । 
যুদ্ধের সকল কথা কহে বিস্তারিয় ॥ 
পীরের কৃপায় কন্যা ঘুচিল বিপদ । 
বিনাশ করিল শক্র প্রভু মহম্মদ ॥ 
বিপদের বন্ধু প্রভু জানিলাম সার । 
চরণ চম্বণ করি বাসুনা আমার ॥ 
আনন্দে কহিছে রাজ এই সব কথণ। 
হেন কালে আমি গিয়] উপনীত তথা ॥ 
ভূপতি ভূমিষ্ঠ হরে করে প্রণিপাতি। 

বলে প্রভু তোমা হতে শক্র হলো পাত।॥ 

কহিতে তোমার গুণ নাহি পারে নর । 

তুমি হে অন্তর যামী প্রভু পৈগম্বর ॥ 
৯ শুনি ভূমি হতে তুলিয়া রাঁজায়। 

কপাল চুক্ষিয়! কি কোমল ভাষায় ॥ 
আইল কাঁসম রজী করি অহঙ্কম্র | 
সংগ্রাম জিনিয়। র।জ্য লইবে তোমার॥ 

 জয়ীহয়ে লয়ে যাঁবে তোমার নন্দিনী । 
অন্তঃপুরে রাখিবেক করিয়। বন্দিনী॥ 
তাহার মনের ভাব জানিয়] সকল। 
দর্প চূর্ণ করিলাম দিয়! প্রতিফল ॥ 
ভবিষ্যতে আর কেহ যুদ্ধে না আনিবে। 
পথিকীর রাজা সব তোমারে পুজিবে ॥ 
যদি কেহ আসে অগ্নি করি বরিষণ। 
ভস্মরাশি করিব সকল সেনাগন ॥ 

এই ৰপ কিছু কাল কথোপ কথন। 
অনন্তর স্থানাস্তর হইল রাজন ॥ 
কামিনী পাইয়। স্থখে পোহাই যাঁমিনী। 
র।জাঁর অধিক তুষ্ট রাজার নন্দিনী ॥ 
ভক্তি ভবে অভ্যর্থনা করে শক্তিক্রমে | 
ন্লেহে আলিঙ্গন দেয় গদ গদ প্রেমে ॥ 
প্রভাতের প্র'কৃকালে বিদায় হইয়1। 
চলিলাম কাননেতে সিন্ছক চড়িয়। ॥ 
নগরে যাইয়া দেখি মহ] কলরব । 
বিপক্ষের অনুনয়ে হর্ষ ঞজাসব ॥ 

পীরের পীরিতি হেতু কত মেলা হয়। 
ঘরে ঘরে যাগ যজ্ঞ করে প্রজা চয়॥ 

ক্ত দেখি যুক্তি আমি করি মনে মনে 
রা উৎসবে মত্ত যত প্রজা গণে ॥ 
আমার পীরত্ব কিছু প্রকাশ উচিত। 
যাঁহতে সকল লোক হয় চমকিত ॥ 

বারুদ কিনিন্ হাটে এতেক চিন্তিয় | 
বানাই কতই বাজী কাননে বপিয়। ॥ 
নিশাঁতে যখন সবে নৃত্য গীত করে। 
সিন্ছকে পুরিয়ণ বাজী উঠি শুন্য পরে ॥ 
আকাশ মগুলে অগ্নি লাগাই বাজিতে 
হাটে মাঁটে ঘাটে লোক দড়াঁয়দেখিতে 
জয়ধ্বনি উঠিল নগরে সর্ব ঠ্রাই। 
জয় জয় মহম্মদ রাজার জামাই ॥ 
এই ৰপে বাজী ভে'র করিয়। নিশিতে । 
নগরে গেলাম দিনে সম্বাদ শুনিতে ॥ 

ভ্ভ 



১৮৬ 

পপ পন ০ 

সেই কথা যথা তথ কহে পরম্পর | 
আনন্দ করিল কল্য পীর পৈগন্বর ॥ 
লোকের হরিষে প্রভু সন্তষ্ট হইয়া । 
অগ্নি ক্রীড়া করিলেন স্বর্গেতে বসিয়া ॥ 
কেহ বলে অগ্নি মধ্যে দেখি পৈগন্বর | 
পাকা লম্বা গৌপ দাঁড়ি জীর্ণ কলেবর ॥ 

এই মত কত কথা শুনি লোক সুখে । 
ভ্রমিয়া বেড়াই পথে মনের কৌতুকে ॥ 
কিন্ত হাঁয় মহ'নন্দে মগন যখন । 
প্রাণের সিন্ছ্ক বনে পুড়িছে তখন ॥ 

কেমনে বাজীর অগ্নি সিন্ছুকেতে ছিল | 
তাহাতে জ্বলিয়া ধুনী ক।ঠেতে লাখিল ॥ 
যখন কাননে দেখি পুড়িছে সিন্দুক | 
যে বুঝ ভাবিয়। দেখ কি হইল দুখ ॥ 
এক বিন আর যার নাহিক সন্তান । 
ভালবাঁসে তারে পিতা প্রানের সমান ॥ 

খান খাঁন করি তারে কেহ কটে যদদি। 
স্বচক্ষে জনক দেখে বহে ঘক্ত নদী ॥ 

তাহাতে পুত্রের শোক যে হয় পিতার। 

সিন্ছকে অধিক শোক হইল আমার ॥ 
বিপিন বিদীর্ণ করি ক্রন্দন করিয়]। 
শৌকেতে নাথার কেশ ফেলি উপাড়িয়। 
ভাঁবিয়] ব্যাকুল মন চক্ষে ঝরে বারি। 
কিকৰপে রহিল প্রাণ বুঝিতে নী পারি ॥ 
ঘুচিল সকল আঁশ ভরস তাহার । 

নৈরাশ হলেম রাজকন্যার আশায় ॥ 
ভাবিয়] চিন্তিয়া কিছু না দেখি উপ'য়। 
স্থির করিলাম আর কিকাজ হেণায় ॥ 

এই পে মহম্মদ লীলা সম্বরিয়ণ | 
দেশ ছাড়ি নন্দিনীরে দুঃখে ভাসা ইরা ॥ 
যাইতে যাইতে সঙ্গী পাইলাম পথে । 
কেরে। দেশে চলিলা ম তাহাদের সাথে ॥ 

অন্ন বিনা গতি নাই মারা যাই প্রাণে । 
উপায় অভাবে তাঁতি হলেম সেখানে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! 
দশম পপ পপ পা পাট পা শা শা শসা শা টিসি 

| ্ 
কত দিন তাতিবেশে সেই দেশে যাঁয়। 

অবশেষে ডমাক্ষসে আপিয়াছি রায় ॥ 
তা(তির ব্যৰস। করি কাটাইয়] থাকি। 
মনের জ্বলন্ত ভুঃখ মনেতেই রাখি ॥ 
শরনে স্বপনে হেরি রাজার কুমারী । 
কোন মতে বারে তারে ভূলিতেন। পারি 
মনে করি মনে তারে নাহি দিব স্থান । 
সে মাত্র মনের ভ্রম সদা জলে প্রাণ॥ 

তাহে আরো দুঃখ এই শুন মহাশয় । 
ব্যবসায় লভ্য নাই শ্রম অতিশয় '॥ ! 
এত বলি কহে পুন শুন হে রাজন । 

তোমার আজ্ঞা কহি সব বিবুরণ ॥ 
মনে ছিল এই কথা কাঁরে না কহিব। 
অ।পন মনের পাপ গোপনে রাখিব ॥ 
কিকরিব সে প্রতিজ্ঞা শেষে না রহিল। 

তোমার আদেশে প্রভু কহিতে হইল। 
এখন মিনতি নৃপ করি তব স্থান । 
ক্ষমা কর অপরাধ করি কুপাদান ॥ 
এত শুনি মনত্রিবর রাজার আজ্ঞায়। 

স্ত্রবায়ে তুষ্ট করি করিল বিদায় ॥ 

বদর উদ্দিন লোলো রাজার ইতি 
হাসের অনুবৃত্তি 11 

শনিয়। ত:তির গল্প, হূপতি চিন্তিয়। অল্প, 
মন্ি প্রতি কহেন তখন । 

তন্ত্রবায় নহে সুখী, তাহে যে জগত ছুখী, 
মনে স্থান দিওন। কখন ॥ 

এতেক বলিয় রায়, কহিছেন পুনরায় 
শুন মন্ত্রী আমার বচন। 

ডাঁকোসধরাজকম্মী,সেনাপতিবন্মী চর্ম 
সর্দমজনে সভায় এখন ॥ 

পরেআনেোপরিজনে,জিজ্ঞসিবজনেজনে 
কে কেমন কাহার কি রীত। 



শপ 

ভূপতির সন্মখে ত্বরিত ॥ 
নৃুপ কহে কহ সবে, মিথ্যা কহ দণ্ড হবে, ! 

সত্য বল সুখী কোন জন। 

শুনি সভ্যগণ কর, শুন সত্য পরিচয়, 

নাহি জানি সুখ সে কেমন ॥ 

কেহ কহে যোৌড়করে,বপসী প্রেয়সীঘরে 
তাঁহে তার যৌবন উন্ম,খ। 

সেরহেআমারআপশেখাবি-অ মি পরবাসে! 

আমাহতে কার আছে ছুখ ॥ | 
যোড় করি ছুই হাত, কেহ বলে নরন।থ 

মনে! দুঃখ কহিতে ডরাই | | 
দরবারে কম্ম করি, পবিশ্রম করে মরি, 

উপযুক্ত বেতন না পাই ॥ 
কহিতেছে,সেনাপতি,আমর ছুগ তিঅতি 

ক্ষণ মাত্র প্রানে নাহি আশ । 

বিপক্ষের হস্তে কবে, জীবন নিধন হবে, 
সদত মনেতে এই ত্রান ॥ 

পি শীশ 

কোতয়াল পরে কহে? মনা গুণে মন দহে। 
সুখের রজনী যায় বমে। 

যামিনীকামিণীবিনে,ন।হিথকেদিনহানে, 
আমি থাঁকি চোর ডাকা লয়ে ॥ 

সকলেতে এই ৰপে,দুঃখ জ।নাইর়। ভুপে 
বিদায় হইয্চ। গৃহে মায়। 

হৃুপতি নিরস্ত হয়ে, কিছুকাল মৌন য়ে 
সচীবে কহেন পুনরায় ॥ 

শুন ওহে কন্মীধ্যক্ষ, দেখ পুন গ্রজা পক্ষ | 
যদি জুখী থাকে কো।নস্ছানে | 

স্বদেশেকি অন্যদেশে,তত্বকর সবিশেষে 
প্রজাবর্গ যে আছে যেখানে ॥ 

রাষ্কর রা ময়, ভূপ আজ্ঞা এই হয়, 
প্রজামধ্যে সুখী আছে বারা । 

সপ্তাহের মধ্যে সবে? হজুরে হাজিরহবে; 
নতুব1 জীবনে যাবে মায় । 

পারস/ ইতিহাস । 

অনুজ্ঞাপাইবমা ত্র, ডাকিয়া চিন র 
ৃ 

১ ৮ 

সপ শ্াশাশীশািশিি শাাশিশিশি ২১ পিশীাশিন পাপা 

আজ্ঞপেয়ে মন্ত্রিবরগলিখি পত্র শীত্রতর 
অধিকারে প্রেরণ করিল |: 

জ্ঞাত হয়ে পরস্পরে, কেহ না আইলপরে 
নরপতি বিম্ময় হইল ॥ 

তথা প বদর রায়, পাত্রে কহে প্রুনরায়, 
মনরাজ্যে সুখাকেহ নয়। 

এদৃগ্র স্তে সবে ডুখী, ভূমগুলে নাহিস্থখী, 
হেনমনে কভুনাহি লয় ॥ 

' স্থখীআছেঅন্যস্থানেতকেবাসকলেরেজানে| 
কোন্ স্থানে আছে কোন্ জন। 

অতএব দেখেদেণে, তত্বহেতু সবিশেবে 

নিজে আমি করিব গমন | 

রাজার বিদেশে গমন। 

অতঃপর নৃপবর পাত্রমিত্র নিয়! | 
চলিনেন তিন জনে অশ্ব আরোহিয়। ॥. 
বোগদাদ নগরে ক্রমে আসি নৃপবর | 

বাস হেতু লইলেন বিপণির ঘর ॥ 
বাসার সন্ম,খে বসি দেখেন রাজন । 

ফকীর ডাগায়ে তথা আছে এক জন ॥ 
লেকের জনতা অতি চতুপার্্ে তার। 

সধুস্থমধূর ভাষি কহে এপ্রকার॥ 
বিকল কিকল লোকে করে পরিশ্রম | 
সকলে মায়ায় মুদ্ধ নাহি বুঝে ভ্রম ॥ 

মরিলে সন্বল কভু সঙ্গীনহি হয় । 
কাহার কারণ তবে করিছে সঞ্চয় ॥ 
যখন আসিয়? কাল করেতে ধরিবে। 

ধন দিয়া কেহ তরে তুষিতে নারিবে ॥ 
আরে। দেখ ধনভেো গে কম্মভোগ কত 
দুরন্ত তক্ষর ভয়ে চিন্তা অবিরত ॥ 
কে চিন্তায় সুখ চিত্ত) চিস্তাকরা ভার। 

| অতএব ধনার্জন কেবল অসার ॥ 



দেখ আমি সর্ধত্যাগী নহিধন জন । 
সদত সুখেতে করি জীবন যাঁপন ॥ 
এপ কহিল যদি চতুর ফকীর। 
বহুজনে ধন দিল ভাবিয়া সুধীর ॥ 
যোগির যোগের বাক্য শুনি নরপতি। 

সহাস্ত বদনে ভূপ ভাষে মন্ত্রি প্রতি ॥ 

পথ পর্যটনে আর নাহি প্রয়োজন । 
সানন্দিত সাঁধুহবে লইতেছে মন ॥ 
ভূপাল ভারতী শুনি কহে মন্ত্রিবর । 
সঠতা সংযুক্ত এই সংসার সাগর ॥ 
তএব সন্স্যাসী কখন সুখী নয়। 

স্বপ শুনিলে পারি বুঝিতে আশয় ॥ 
এতবলি তিনজনে জানিতে সন্ধান । 

সন্ন্যাপী সংহতি পরে করিল প্রয়ান ॥ 
পথে পথে পরম্পরে আলাপন হয়। 

পরমার্থ তত্ব কত শত সাধুকয় ॥ 
মন্ত্রিপরে সন্গাসিরে কহে কথা ক্রমে । 

অদ্য মোরা অভিথি হইৰ তবা শ্রমে ॥ 
আনন্দে সন্গ্যাী করি বহু সমাদর । 
সঙ্গেকরি লয়ে যায় যথা নিজ ঘর ॥ 
তথায় ফকীর আরো ছুই জন ছিল । 
অতিথি হেরিয়ে স্থখে সম্ভীষ করিল ॥ 

তদস্তর মন্ত্র মুদ্রা কিছু দিয়]। 
কহে থাদ্য দ্রব্য আন জনেক যাইয়। ॥ 
মুদ্রীলয়ে অবিলম্বে করিয়] বাজ।র। 
অনিল সুখাদ্য মদ্য বিবিধ প্রকার ॥ 
পরে পরস্পরে তথ ভোঁজনে বসিল। 

মধুর মদিরা পানে আনন্দ বাড়িল। 
হেনকাঁলে নৃপবর সন্স্যাসিরে কয় । 

সত্যাহ স্থুখী কি অন্ুখী মহাশয় ॥ 
পান্ানন্দে ভ্রান্ত যোগী কহিল রাজারে 
আমাদের নম ছুঃখী নাহি এসংসারে ॥ 
হবে যে লোকের অগ্রে জ্ঞান কথ] কুই 
মনের সে ভাত নহে গ্ুবধ্ানা বই | 

ঈর্ধসহা! মস্যে কেহ নাহি সুখী নর। 
কি গৃহীকি যোগী সবে আশার কিন্কর 
ফকীরের ভাবৰ বুঝি পরে ভূমিপতি । 
বিদায় হইয়1 যান যথায় বপতি ॥ 
পথি মধ্যে নিকটে দেখেন এক বাঁটী। 
তথায় বিক্রয় হয় খাদ্য পরিপাটা ॥ 
সেই খানে কাষ্ঠাসনে পথিক ছুজন। 
পরস্পরে কহে তারা ছুঃ*খের কথন ॥ 
একজন কহে দেহি মাত্রে স্থখী নয়। 
অপর পথিক কহে এমন কি হয় ॥ ! 
বরঞ্চ অধিক লোক স্থুখী ধরাতলে । 
সকল মনুষ্য ছুঃখী মুখলোকে বলে। 
জগত বিখ্যাত সখা আছে এক জন | 
সদ সদাশয় তাঁর সন্তৌোষিত মন ॥ 

নৃপতির কর্ণে এই কথা প্রবেশিল | 
জানিতে তদর্থ পাত্রে প্রেরণ করিল ॥ 
আজ্ঞামাত্র পাত্র তথ। করিয়! গমন । 
জিজ্ঞাসে তত্রস্থ জনে সানন্দিতমন ॥ 

কহ মহাশয় সুখী আছে কোন জন। 
কি নাম তাহার আর কোথায় ভবন ॥ 
সেজন সচীবে কহে শুন পরিচয় । 
এষ্রণকান নরপতি সুখী অতিশয় ॥ 

তত্বলয়ে তিন জন ত্যজে সেই দেশ । 
অল্পদিনে এপ্র কানে উপনীত শেষ ॥ 
বিপণি ভিতরে ভাড়া করিয়! ভবন । 
(শের দেখিতে শোভা করেন ভ্রমণ ॥ 

বাটা পরি পাটী সব শরণি প্রশস্ত | 
জ্ঞীনহয় ঞ্রাজাগণ সবে আছেসুস্থু॥ 

নৃত্য গীত গৃহে গৃহে করে সর্ধজন | 
নগরের শে।ভা কিৰা না যায় বর্ণন ॥ 
নরপতি হেরি সানন্দিত প্রজাগণে | 
জিজ্ঞাসেন জানিতে তদন্ত এক জনে । 
কহ মহাশয় অদ্য হেথা কি কাঁরণ। 
গৃহে হে আনন্দেতে মগ্ন গ্রজাগণ ॥ 
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সে জন ভূপেরে কহে তুমি কি বিদেশী। ডেমস্কষস অধিপতি পাত্র মিত্র সঙ্গে । না জান কারণ কেন প্রজার! উল্লা্মী ॥ 
শুন তবে সবিশেষ কহি মহাশয় | 
এদেশের লোক সব দ্বেষশ্নন্য হয় ॥ 
অপর নগরে কেহ নাহি দীন জন । 
এই হেতু স্থখার্ণবে সকলে মগন ॥ 
নিরানন্দ নহে নৃপ আনন্দের ধ'ন। 
প্রজাবুন্দ দেয় তার সদানন্দ নাম ॥ 

সেজনের বাঁক্যে নৃপ মন্ত্রিপ্রতি কয় । 
অনস্তব কথা মন্ত্রী প্রত্যয় না হয়। 
মন্ত্রী কহে মহার।জ করি নিবেদন? 
জ্ঞান হয় সত্য নয় ইহার বচন ॥ 
সন্ন্যালির সম সবে জানিবে অসার। 
অস্তরেতে ভাবাস্তর বাহিরেতে আর ॥ 
রাজাবলে মন্ত্রিবর কহিলে যে ৰপ। 
কেমনে বলিব বলো তাহার বিৰপ ॥ 
অধিকার গুরু ভার মস্তকে যাহার । 
পে যে এত সস্তোষিত কথা চমংকাঁর ॥ 
ভাল ভাল তত্ব তার তবরায় করিব । 
ভূপতি স্থখী কি ছুঃখী অবশ্য জানিব ॥ 
এত বলি তিন জনে হইয়। সত্বর। 

ত্বরা করি যায় রাজ পুরীর ভিতর ॥ 
অগণন দ্বারিগণ দ্বারে নিয়োজিত । 
নবাকার দীর্ঘাকাব্ত অসি নিক্ষোশিত ॥ 
কিন্ত পুরী গেবেশিতে বারণ ন করে। 
সানন্দে সভায় যায় তিন জনে পরে । 
সভার কি কব শোভা ন1 যায় বর্ণন | 
চতুর্দিকে সভ!সদ মধ্যে সিংহাসন ॥ 
তছুপরি নররাজ দেবরাজ প্রায় । 
জ্ঞান হয় যেন হাস্য মুখে শোভা পাঁয় ॥ 
নর্তকী করিছে নৃত্য নৃপের সম্মুখে । 
সভাস্থ সমস্ত লোক দেখিছে কৌতুকে ॥ 

নৃত্য গানে ক্রমে হয় দিবা অবসান | 
সত] ভঙ্গ করি ভূপ অন্তঃপুরে যান ॥ 

বাপায় গমন করে সুখের তরঙ্গে ॥ 

আপিয়9' বাসায় ভূপ মন্ত্রিপ্রাতিকন | 
হর্মজ রাজার দেখি সখীর লক্ষণ ॥ 
সফল হইল এবে এত পরিশ্রম । 
মিলিল মানবে স্থখী তাহে নরোত্তম ॥ 
শিফল মুলুক কহে শুন মহাশয় । 
কহিতলে যে বপ কথা মোর মনে লয়॥ 
অস্থখের চিহ্ু নাহি হর্মজ রাজার । 
রিপুছয় বোধ হয় আজ্ঞাকারী তাঁর ॥ 
সত্রীকহে না জানিলে অন্তরের গতি । 

বাহ্য হেরি বিশ্বাশিতে নারি নরপাতি ॥ 
পরদিন তিন জনে রত্ব কিছু নিয়া ॥ 

রাজার সভায় সবে প্রেবেশিল গিয়া । 
স্পালে প্রণাঁমি তথ] করে নিবেদন । 
রত্্ ব্যবাসায়ী মোরা শুনহে রাজন ॥ 
ইহ] বলি রত্ন কৌট। অমনি খলিল। 
হুপমণি হেরি মণি প্রশংসা করিল ॥ 
কপোত ডিম্বের সম হীরাএক খাঁন। 
ছণ্সবেশী, নৃূপবরে করিল প্রদান ॥ 
রতন পাইয়। রাজ যন করিয়ণ | 
র।খিলেন তাহাদের গৃহে স্থান দিয়] ॥ 
হমজের মনবাঁঞ্চ। ছিল এপ্রক।র | 
বিদেশী তুষিলে যশ করিবে প্রচার ॥ 
০স জন্য সেবায় রাখে খোজা শত শত 
নিত্য নিত্য নৃত্য গীত রহ্গরস কত ॥ 
বদর উদ্দিন রায় সতর্ক হুইয়1। 
হমজের রীতি নীতি দেখে নিরক্ষিয়? ॥ 
কিছু দিন পরে তবে মস্ত্রি প্রতি কন। 
নৃ্পতির নাহি দেখি ছুঃখের লক্ষণ ॥ 
মন্ত্রী কহে মহারাজ ন] হয় প্রত্যয় । 
তবে সত্য মান যদি পাই পরিচয় ॥ 
নৃপ কহে কেমনে জানিব তার মন। 

। উজীর কহিন যুক্তি আছে বিলক্ষণ। 
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পরিচয় অগ্রে ভূপে করহ প্রকাশ । 

পারস/ ইতিহাস ! 

1 পরে বিস্তারিরা কব বিশেষ তাহার । 

পরে জিজ্ঞানিলে পাবে মনের আতান ॥ ; শুনিয়1 মান্বে তুমি কার্য চম২কাঁর। 

এএকপ বিচারি সবে শিয়া দরপ্লারে | 
গোপনে কহিব কথ। কহিলা রাজারে॥ 

হর্মজ ভূপতি পরে নির্জন হইল । 
ডেমক্কম অধিপতি কহিতে লাগিল ॥ 

বহুদিন গত প্রভু নিয়মিত কাল । 
অনুমতি হলে দেশে যাই মহীপাল ॥ 
জহরী নহিক মোরা ইহা ছদ্ম বেশ । 

এতবলি পরিচয় কহিল। বিশেষ ॥ 

হর্মজ ভূপন্ডি অতি আশ্চর্য্য হইল। 

বিশেষ শুনিয়। শেষ কহিতে লাগিল ॥ 

একেমন কথ। বল শুনি চমত্কার । 

স্থখী নাই মন্ত্রী কেন কহে এপ্রকার ॥ 
বদর উদ্দিন বলে দেখিবারে তাই। 
এতেক ভ্রময় সুখী কোথাঁও না পাই ॥ 

নানীাদেশ ফিরি শেষ শুনি তব নাম। 

অবশেষ আসিয়াছি এই বকান ধাম ॥ 
এখন মিনতি মোর শুন ওহে ভূপ। 

স্ববপ কহিবে তব অস্তর কি কপ ॥ 

বাহ্যেতে যে ৰপ দেখি অতি অপবৰপ। 

কিবপ মানসে তব কহিবে স্ববপ ॥ 
যথার্থ 'শুনিবে বদি কহিল রাজন । 

আমার সমাঁন দুঃখী নাহি কোন জন ॥ 

বাহ্যেতে যে কপ দেখ অস্তরে তানর। 

দাৰণ বিচ্ছেদানলে জ্বলিছে হৃদয় ॥ 

এতবলি তিন জনে সঙ্গেকরি লয়ে । 

অন্দরে হর্মজ ষাঁন অতি মৌন হয়ে ॥ 

হর্মজে মলিন হেরি ডেমস্কল পতি । 

বিনয়ে জিজ্ঞীসে কেন অপ্রসন্ন মতি ॥ 

হর্মজ কহেন বাক্যে নাহি প্রয়োজন । 

প্রত্যক্ষ দেখহ দুঃখ আমার রাজন ॥ 

এই যে সন্ম,খ স্থিত গৃহ শোভা পায়। 

প্রবেশ করিয়। দেখ কি আছে তথায় ॥ 

| হর্মজের বাক্য শুনি ডেমস্কন পতি। 

ততক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে করিলেন গতি ॥ 

গৃহ মাঝে দেখে ভূপ নারীৰপ নিধি | 
শশ হীন শশি যেন গড়িয়াছে বিধি ॥ 

যদ্যপি অচির প্রভা চির প্রভা হয় । 

তথাপি পের ভুলা কোনৰপে নয় ॥ 

কিবা চাকু যুগ্ন ভূরু শৌভা অতুলিত ৷ 

খঞ্জন্ধ গঞ্জন আখি অঞ্জনে রঞ্জিত ॥ | 

কুঞ্চিত কুস্তল জাল জিনি জলধর । 

প্রফুল পঙ্কজ যেন মুখ মনোহর ।॥ 

ঘন পীন ছুই স্তন শোভে দক্ষ বামে । 

মুগরাজ পায় লাজ কটির সুঠামে ॥ 

রস্বা গুরু জিনি উক্ল অতি চাঁরুতর | 

চম্প কলি পদাঙ্গুলি সুন্দর ন খর ॥ 

স্বর্ণের শয্যায় ধনী করিয়? শয়ন । 

সহচরী সঙ্গে করে কথোপ কথন ॥ 

বদর উদ্দিন হেরি বাহিরে আইল । 

হর্মজে আশ্চর্য্য বৰপ সকল কহিল ॥ 

হর্মজ ভূপতি কহে "শুন নৃপবর । 
এই সে রমণী মম ছুখের আকর ॥ 

ডেমক্কষস পতি কহে এ আর কেমন। 

কামিনী কি কপে হলে ছুঃখের কারণ ॥ 
হর্মজ কহিল কর স্বচক্ষে দর্শন । 
এত বলি গৃহ মধ্যে করিল গমন ॥ 

রাঁজ। যত রমণীর নিকটেতে ষাঁয়। 

ততই আতঙ্গে তার চন্দ্রাস্/ শুকাঁয় ॥ 

বিবর্ণ স্বর্ণ বর্ণ পিঙ্গলের প্রায়। 

শবের সদৃশী নারী রহিল শব্যায় ॥ 
হাস্ত আস্ত গেল কোথা কৌথ। মৃষ্চ স্তাঁষ 

 মুদিল খঙ্গন আখি ন হয় প্রকাশ ॥ 
হেন কালে মহীপাল পালঙ্গে বিয়া । 
কামিনীরে কহে কত মধুর ভাষিয়! ॥ 



পারস/ ইতিহাস । ১৯১. 

তুল আখি চন্দ্রমুখি হের এক বার । 
বিচ্ছেদ ষক্ত্রণ প্রিয়ে সব কত আর ॥ 
উত্তর না দেয় রাম। রাজার কথায় । 

জবান হয় ম্বতপ্রায় পড়িয়া তথায় ॥ 
এই বপ অপবৰপ হেরিয়। তখন । 

হর্মজে জিজ্ঞাস! করে বদর রাজন।॥ 
কহ মহীপাল কহ কারণ ইহার । 
কি লাগি কামিনী হৈল শবের আকার। 
হর্মজ ভূপতি বলে শুনহ কাঁরণ। 
যে ৰপে হইল এই অঘট্য ঘটন ॥ 

হর্মজ রাজা অথাৎ সদানন্দ 

ভপতির ইতিহাস । 
পঞ্চ, বর্ষ গত প্রায় শুন মহাশয় । 
জমণে বাসনা মোর হয় অতিশয় ॥ 

জনক সমীপে পরে জানাই সে কথ।। 
সম্মত হইল পিতা না করি অন্যথ। ॥ 
গমনের আয়োজন করিল? বিস্তর | 
ধুম ধামে যাত্রী আমি করি অতঃপর ॥ 
বন্গ। তরঙজ্গিনী পার হয়ে অবশেষ | 

যেক্ হতে যঙ্গিখণ্ডে করি সমাবেশ ॥ 

যন্ধ দেশে আমি শেষে অথরারে যাই । 
প্রচর কাঞ্চন দীন দরিদ্র বিলাই ॥ 
হাসন নাঁমেতে এক মহত সন্তান । 

সুধীর সরল শান্ত অতি গুণবাঁন | 
শ্রিয়পাত্র মধ্যে সেই প্রধান আমার। 
এক দিন তারে আমি কহি এপ্রকার ॥ 

ছদ্ম বেশে দেশে দেশে চল দেহে যাই 
এবপ গমনে আর বাঞ্চণ মোর নাই ॥ 
নগর কানন বন করিব জমণ | 
জ্ঞান উপদেশ ভাহে হবে বিলক্ষণ ॥ 
হাঁসন আও বাক্যে সম্মত হইমা | 
কাঁঞ্জম নগরে তবে যাইতে চাহিল ॥ 

লোক জন দরঞ্জম রাখিয়1 তথায় ॥ 

শশা ৮ 

পাঁথেয় কিঞ্চিৎ লয়ে যাই অচিরায় ॥ 
নিরুদ্েগে উত্তরিয়। কার্জমির ধামে | 
শুনিলাম রাঁজ। তথা অর্শিলন নামে ॥ 
বাসা ভাঁড় করি দেহে বিপণিতে গিয়া 
কেহ না জিজ্ঞাসা করে সামান্য ভাবিয়া 

পর দিন প্রাতে উঠি সত্বর হইয়ণ ॥ 
দেশের সৌন্দর্য দেখি ভ্রমণ করিয়! ॥ 
হেন কাঁলে হেরি এক পুরী মনোহর । 
অবিলম্বে চলিলাম তাহার ভিতর ॥ 
প্রাঙ্গনে প্রবেশী জনে নাপাই দেখিতে ॥ 
নানা রঙ্গে কথ] তথা পাইনু শুনিতে ॥ 
কেহবলেকোথ। গেলে ত্যজিয়। আমায় | 
যায় প্রাণ কর ত্রাণ আসিয়ণ তুরায় ॥ 
ৃ অদর্শন হল হলে-ভ্বলিছে জীবন । 
। ৰাক্য স্থধা বরিষণে বাঁচাও এখন ॥ * 
। 

( | কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ গীত গায় 
 হেরিতে কৌতুক তথা ভ্রমি ছজনায় ॥ 
1 

| 
|] 
। 

ৃ 

কেহ বলে হৃদি মাঝে মনমঞ্চে রাখি । 
শুনাইব মিষ্ট বাক্য ন্েহাম্তে মাখি ॥ 
প্রেমের শয্যায় পরে করায়ে শয়ন । 
নয়ন কিঙ্কর দিব করিতে সেবন ॥ 

কেহ বলে তব ৰূপ প্রচণ্ড দহন । 
পতঙ্গ সমান দগ্ধ হইতেছে মন ॥ 
কেহ বলে সুধা সিন্ধু লাবণ্য তোমার ॥ 
ক্ষুদ্র তরি মন তাঁহে ডুবিল আমার ॥ 
ন1 বুবিয়। ভাব কিছু রাজ পথে যাই। 
কতক দৃরেতে গোল শুনিবারে পাই ॥ 
জিজ্ঞাসি জনেকে কেন জনরব তথ । 
সে কহিল ইহার বিস্তর আছে কথা ॥ 
রাজ'র নন্দিনী পথে করিছে জমণ | 
জনরব হয় তারে করিতে দশন ॥ 
৷ এৰপ শুনিয়! পরে তাহারে স্থধাই। 
আমারা কি রাজকন্য। দেখিবারে পাই, 



১৯২, 

সেকহিল কদাচ ন1। করহেন মতি। 

তাহইলে পরে হবে বিষম ছুর্গতি ॥ 
জিজ্ঞাস] করিনু তাঁরে মন্দ কেন হবে । 

সে কহে তোমার কিছু,জান নাহি তবে। 
বিদেশী হইবে স্থির বুঝি এখন । 
শুন তবে কই তাঁর বিশেষ কাঁরণ। 
এই দ্দেশপতি তাঁর কন্যা এক আছে। 
শদর শশাঙ্ক লজ্ঞা পায় তার কাছে॥ 

কভু কভু সেই কন্য। ক্রীড়ার কারণ । 
সখী সঙ্গে রাজপথে করেণ ভ্রমণ ॥ 

প্রেমভাবে যে তাহারে হেরে সেইকালে 
কেহ বা উন্মাদ হয় কাঁরে ধরে কালে ॥ 
উন্মাদ হইলে তার চিকিৎস। কারণ। 
এই নিকটের গৃহে করেন প্রেরণ ॥ 
এই ৰূপ কথা শুনি বুবিন্ু তখন । 

উন্মাদ হয়েছে তারা প্রেমের কারণ॥ 
পরেতে পথিকে করি বিনয়ে বিদায় | 

হাঁসনেরে কহিলাম কথায় কথায় ॥ 

শুন মিত্র রাজ বাল হেরিব কেমন । 
সত্য কি পথিক বাক) হবেকি এমন ॥ 
এত বলি যাই চলি গোল হয় যথ]। 
হাসন বিস্তর মোরে নিষেধিল তথ ॥ 
ন1 মানিয়া মানাতার যাই সেই স্থান । 
হেরিলাম বহু লোক তথাবিদ্যমান ॥ 
কেহ বলে মরি মরি বুক ফেটে যায়। 
কেহ বলে মরি যদি দেখিব কন্যায় ॥ 

জনত] হয়েছে ভারি প্রবেশিতে নারি । 

হেনকালে পুরীমাঝে প্রবেশে কুমারী ॥ 

আক্ষেপ করিয়1 কই হাসনে তখন। 
কিছু অগ্জে এলে কন্য। হইত দর্শন। 
হাসন হাসিয়া কয় ধন্যহে বিধাতা। 
এবিপদ হতে তুমি পরিত্রাণ দাত] ॥ 

হইয়াছে ভাল 'দখ। দেখনাহি তারে। 

হেরিলে হবরিত জ্ঞান মরিতে শ্রকারে ॥ 

পারস/ ইতিহাস | 

 কহিলাম মরি যদি কথা লা শুনি ॥ 
পুন রাজ নন্দিনীরে অবশ্য দেখিব | 
কথায় কথায় নিশ! তথা পোহ।ইল ॥ 
অরুণ উদয়ে দেশে ঘোষণা হইল । 
র'জ পথে রাজবাঁলা আদিবে না আর 
রাজার অনুজ্ঞ। এই হইল প্রচার । 
হাসন এ কথা শুনি হরিষে ভাসিল ॥ 
সহাস্য বদনে মোরে কহিতে লাগিল । 
অন্তঃপুরে রবে কন্যা হয়েছে ঘোষণা] ॥ 
ভাল হলো ঘুচেগেল সকল মন্ত্রণা। 
এত শুনি কহিতারে শুনহে হাসন ॥ 

ভেবন1 একম্ম তুমি অপাধ্য সাধন ॥ 

এখনি দেখিবে তুমি করিব উপায় । 
হেরিৰব অবশ্য তারে যদ প্রাণ যায় ॥ 
মালির ভবনে যাই একথা বলিয়।। 
স্বর্ণ কিছু দিয় তারে কহি বিস্তয়ি ॥ 
রাখ যদি কথা এক করি নিবেদন। 
অন্দর কাননে ক্ষণে করিব গমন ॥ 
বাহিরে নৃপতি স্থৃতা আমিবে না আর। 
গোপনে দেখিব তারে বাসনা আমার ॥ 
ক্রোধে মালী স্বর্ণ থলি ফিরে দিয় কয়। 
যাও যাও হেথা হতে যাও মহাশয় ॥ 

তুমিতো হেরিলে তারে জ্ঞান হারাইবে । 
জান ন! যন্ত্রণা! কত আম'রে ঘটিবে॥ 
আপনি মরিবে শেষ মারিবে আমায়। 
ধন লয়ে ফিরে যাও বাসনা যথায় ॥ 
নৈরাশ ন] হয়ে পুন স্বর্ণ তারে দিয় । 
বুঝাইয়। কহিলাম বিস্তর করিয়। ॥ 
হেরিৰ কন্যারে মোর নিতান্ত বামন] । 
মিনতি করিয়া বলি না কর ব%-] ? 
উদ্যাঁ9নে বারেক যদি নাহি দেহ স্থান। 
নিশ্চয় তোমার আগে ত্যজিব এপ্রাণ ॥ 
মালিনী তথায় ছিল সকল শুনিল। 
বিধি মতে উপরোধ মালিরে করিল 



রমণীর কথ মাঁলী না পারে ঠেলিতে। 
নীরব হইর পরে লাগিল ভাবিতে ॥ 
ভাবান্তর দেখি তার তৎপর হইয়। - 
হীরা মতি দেই কিছু বাহির করিয়া ॥ 
বহু ধন পেয়ে মালী কহিল তখন । 
ভেবনা যে ধন লোভে ফিরে মম মন ॥ 

কিন্ত কিনে হেন মন কহিতে না পারি। 
মনে মনে মন যেন তৰ আঁজ্ঞাকারি ॥ 

উত্তম উপায় এক করিয়াছি স্থির। 
বোধ হয় ত'হে বুঝি বীচিবে রুধির॥ 

একথা শুনিয় তারে দেই আলিঙ্ষন। 

কি কপ উপায় তাহ! জিজ্ঞাসি তখন ॥ 
মালাকর বলে আমি কি বলিব আর। 
সামান্যের সম সাজ করিব তোমার ॥ 

কিস্কার হইয়া এই উদ্যানে থাকিবে 1 
কুঞ্চিত কুস্তল তব ঢাঁকিতে হইবে । 
কদাকার পশু চন্মে মস্তক ঢাঁকিবে। 
ঘৃণায় তোমায় আর কেহ না দেখিবে ॥ 
স্বীকার করিয়। তাহা পরিহরি বেশ । 
মালির কিঙ্কার আমি সাজিলাম শেষ ॥ 
হেন কাঁলে হাসন তথায় উপনীত। 
চমকিত হলে! বেশ দেখে বিপরীত ॥ 
হাঁস্যালাপ রঙ্গ রস করে ছুই জন। 
তাহারে হেরিয়। স্বালী কহিল তখন ॥ 
এজনে না জানি আমি কি হতে কি হয়! 
আমি কহি ভ্রাতা মম, নাহি কোন ভয়॥ 
হাসন বাসায় পরে করিল গমন।। 

মালী মোরে লয়ে যাঁয় উদ্যানে তখন ॥ 
কোদালি ক্ষন্ধেতে দিয়] কহিল আঁমায়। 
সাবধানে রবে যেন-প্রকাঁশ না পায় ॥ 
দেই ভাবে থাকি কিন্ত মনে আর তাব। 
দিবা অস্ত যায় ক্রমে রজনী প্রভাব ॥ 

হেন কালে মালাকর আসিয়া তথায়। 
সরোবর তটোপরে লয়ে মোরে যায় ॥ 

১৯৩ | 

তৃণোপরি বসি মোরা করি স্থরাপান? 
তদস্তর মালী বাঁশী লয়ে করে গান ॥ 
ক্ষণেক বিলম্বে বাঁশী মমর্জত্তে দিল ৭ 
বাজাইতে অনুরোধ বিশেষ করিল ॥ 
লইয়! মোহন বশী অধরে ধরিয়?। 
করি সুললিতু গান সুরে মিলা ইয়ন ॥ 
রাজার প্রধান মন্ত্রী উদ্যানেতে ছিল। 
নিকটে আপিয় বাঁশী শ্রবণ করিল ॥. 

পরদিন পরাহ্েতে হেরি অকন্মাঁৎ। 
মন্ত্রিসহ উপনীত হয় নরনাথ ॥ 

 নবপে হেরি সশঙ্কিত দাড়াই সম্ভমে। 
বশী বাঙজজাইতে রায় কহে কথা ক্রমে ॥ 
ভাবে বুঝিলাম মন্ত্রী কহিয়াছে ভূপে.। 
নতুব1 ভূপতি ইহা জানিল কি ৰপে॥ 
পরে ৰাশী করে লয়ে বাজাইন্ু গাঁন। 
হরিষে ভূপাল করে পুরষ্কার দান ॥ 
আমি সে শিরপ। শিরে করিয়া ধারণ 
রাজার গায়কে পরে করি বিতরণ ॥ 
নৃূপতি একপ দেখি সপ্তষ্ট হইল । 
পারিষদ সকলেতে প্রশংস1 করিল ॥ 

তদন্তর নৃপবর গমন করিল । 
একে একে লোক জন উঠিয়। চলিল ॥ 
পর দিন প্রাতেজ্সদরোবর তটে শিয়। | 
বাঁশরী বাজা ই ম্থখে নির্জনে বনিয়। ॥ 
হেন কালে আমি এক সহচরী তথ]1। 
মধুর ভাষায় মোরে কহে এই কথ1॥ 
রাজবাল। অনুমতি করিল তোমায় । 

কুহ্থম চয়ন করি যাইতে তথায়, ॥ 
অতএব স্থমনস আন শীস্র করি। 
তোমারে লইয়। যাবো ষথায় সুন্দরী ॥ 
অনন্তর স্বর হইয়। তুলি ফুল। 
মনে মনে ভাবি.বিধি টহল অনুকুল 1 
পরে সাজি পুর্ণ পুষ্প হইল যখন । 
সঙ্গিনীর সঙ্গে রঙ্গে করিম গমন ॥ 



১৪১৪ 
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হেরি উদ্যানের অন্ত গৃহ মনোহর 
চতুর্দিক পরিখায় সলিল সুন্দর ॥ 
সেই পুরে সখী সঙ্গে করিয়! গমন। 
দেখিলাম মনোহর গৃহের শোভন ॥ 
মধ্যভাগে সিংহাসন অতি মনোহর । 
সৌদার্মনী সম কন্যা আহার উপর ॥ 
ত্রিংশৎ সঙ্গিনী করে চাঁমর ব্যজন । 
হেরি ৰপ' অপৰপ না চলে চরণ | 
দাঁরু প্রায় স্থির হয়ে থাকি দাঁড়াইয়ে | 
সহচরী সবে হাসে আমারে দেখিয়ে ॥ 

ক্ষণেক অন্তরে পাই অন্তরে চেতন। 
সম্তমে কুসুম পরে করি সমর্পণ ॥ 
ত্দস্তর নৃপবালা কহিল আমায় । 
শুনিয়াছি তব গুণ পিভার সভায় ॥ 

কাশী বাজাইতে পটু তুমি অতিশয় ; 
অতেৰ শুনিতে বাঁশী বড় ইচ্ছা হয় ॥ 
কুমারীর আজ্ঞ। মাত্র বাশীলয়ে করে, 

বাঁজাই বিবিধ রাগ অনুরাগ ভরে ॥ 
অনন্তর গৃহ মধ্যে যত যন্ত্র ছিল। 
নৃপবাল] বাজাইতে আদেশ করিল ॥ 
বাঁজাই বিনাঁয় রাগ. বাজাই সেতার । 
বাজাই ম্ৃদঙ্গে গত অশেষ প্রকার ॥ 

মনোযোগে পরে করি শৃত্রতন্ত্রী গ্রহণ । 
বাজাই নৃপজা' মন করিতে হরণ ॥ 
সুন্দরী স্থন্দর বাদ্য শুনি পরিশেষ | 
মম রোগ জন্য ছুঃখ করিল বিশেষ ॥ 
পরে ক্ষিতিপাল স্থৃতা অন্তঃপুরে যায় । 
আমি প্রণামিয়। তারে হইনু বিদায় ॥ 
পরদিন দিবা ভাগে হুঃখিত অন্তরে । 
সরোবর তীরে যাই বিশ্রামের তরে ॥ 
স্টিক নিন্সিত ঘাট শোভাপায় স্থলে । 
সুপ্রকীশ শত দল সুনিন্মল জলে ॥ 
পণ্মমধু পানকরে পদ্ম বধু যত। 
রাজহুংস হংসী সঙ্গে রঙ্গ করে কতি। 

পারস/ ইতিহাস | 
[িিনিলিিিলত শী ্পীস্পিপসপপ | সপ ১১১১১ 

স্থমনস সৌরভ সহিত সমীরণ । 
বহে তথা নিরন্তর দহে তাঁছে মন ॥ 

কি করি কিবপ করি ভাবি সেই স্থলে । 
সহসা স্ববপ প্রতিবিম্ব হোবি জলে। 
শিরে পশু তচঢাকী ক্ষত তার মাঝে |, 
হেন কদাকার ৰপ ভুবনে না সাজে ॥ 
স্ববপ হেরিয়! হৈল বিৰূপ অস্তর | 
স্বদেহে জন্মিল ঘৃণ1 না হয় অন্তন্ন ॥ 
মনে ভাবি ৰপ হেরি লজ্জাপাই নিজে॥ 
একপে কি বকপসীর মন কভু ভিজে ॥ 
চিন্তায়ং বাঁড়ে চিস্ত] তরক্ষিণী। 
হেনকালে উপনীতা নারীর স্ঙ্গিনী ॥ 
স্থমধুর স্বরে পরে কহিল আমায় । 
কন্যার আদেশ তথা যাইতে তোমায় ॥ 
অহক্কর অন্ত গত হইবে যখন । 
আমি আসি লয়ে যাবো তোমারে তখন ॥ 

তবলি সহচরী' গনন করিল । 
রজনী উদয়ে পুনঃ তথায় আইল ॥ 

| সখীর সহিত যাই কামিনী ভবন। 
হেরি মোরে হরযিত হয় সখীগণ ॥ 
নরেন্দ্র নন্দিনী পরে কহিল আমায় । 
বাসন! বশীর গান শুনি পুনরায় ॥ 
কামিনীর কথ শুনি বাশীনিয়। করে। 
স্থর কান্ধি করি গান'সুমধুর স্বরে ॥ 

গাঁন বাদ্য বিধিমতে করিয়। তখন । 
কন্যার আদেশ হয় করিতে নর্তৃন ॥ 
নৃত্যকরি নানাবিধ নৃপজা আজ্ঞায়। 
সহচরী সবে করে প্রশংসা আমায় ॥ 
মহানন্দে মত্ত আমি নাহিক চেতন | 
শিরঃস্থিত পশুচন্ম হইল পতন ॥ 
চাতুরী হইল চুর গেল ভূর ভাঙ্গ1! 
নন্দিনী নিরখি মোরে নেত্র করে রাঙ্গ। ॥ 
অবাক হইয়া! সবে পরস্পরে চায় |. 
কন্যা ক্রোধভরে মোরে সপিল খোজায়॥ 



| ...., পারষ/ ইতিহাস! 
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প্রভাতে হাজির করে রাজার সভায় ॥ 
বৃত্তান্ত শুনিয়া নৃপ ক্রোধে কম্প কাঁয়। 
আঁজ্ঞাদিল মালী নহ কাটিতেআমায়। 
জল্প।দ লইয়। যায় করিতে ছেদন । 
হেন কালে শুন চমংকার বিবরণ ॥ 

অমাত্যের অগ্র্য মন্ত্রী আইল সভায় । 
কহিল ভূপেরেন্উপনীত ঘোর দায় ॥ 
তব তনয়।র হেতু গজ্নাদেস পতি । 
কান্ধার অধিপ সই*আ নিছে সম্প্রতি ॥ 
সঙ্গেতার বহৃপংখ্ায আছে সেনাগণ। 

বিষম বিপদ রাজ্যে শুনহ রাজন ॥ 
মন্ত্রির চনে ভূপ হইয়া কাতর । 
জিজ্ঞাদিল উপায় বলহ মন্ত্রিবর ॥ 
সচিব কহিল পরে করহ শ্রবণ । 

শীন্র সৈন্যগণে পথে করহ প্রেরণ ॥ 
যত সব সেনা গণ প্রস্তৃত রহিবে । 
সংগ্রাম না করি তারা ভয় দেখাইবে ॥ 
অপর রাজ্যেতে সদা যাগ যজ্ঞ হবে। 

অনাহারে প্রজাগণ মধ্যে মধ্যে রবে॥ 

কারা খন্ধি আছে যাঁর। করহ বিষমুক্ত | 
ভোজন করাও যথা যে আহে অভুক্ত ॥ 
মন্ত্রি বাক্য মত রাজা সকল করিল । 
আমাদের প্রাণ দ$ বারণ হইল ॥ 
এই ৰপে পরিত্রাণ পাঁইয়! তখন । 

শীঘ্র করি চলিল।াম যথায় হাসন ॥ 

১৯৫ 

সাঁরা নিশ1 কার বদ্ধ রাখিল আমায় । ূ ত্বরাকরি দেশে: গিয়া হই উপনীত । 
ভূপালে হেরিয়! মন হয় বিষাদিত ॥ 
শ্বাসমাত্র আছে তার নিকট শমন। 
শধ্যায় পড়িয়া রাজা নাহিক চেতন ॥ 
বলিহায় একি দায় ঘটিন আমাঁয়। 
প্রাণ যদি যায় মোর খেদ নাহি তায়॥ 
কেমনে সহিব হেন দরুণ বিচ্ছেদ । 

পিতার মরণে প্রাণ করিৰ উচ্ছেদ. | 
' জনক একথা শুনি নয়ন তুলিল | / 
: বাহু বিস্তারিয়। মোরে কহিতে লাগিল ॥ 

তে টিটি শশশি 

আ'সিয়াছ পুত্র তুমি হইল আহ্লাদ । 
মরিব এখন আর নাহিক বিষাদ ॥ 
ইহাবলি একেকালে নয়ন মুদিল। 
বৌধ হয় মৃত্যু যেন মোর জন্য ছিল॥ 

পরে পি কৃত্য প্রথাক্রমে পুর্ণ করি। 
প্রজার লন হেতু পিত পদ ধরি ॥ 
সদাচারে রাজ্যভার করি সমাধান । 

 অল্পদিনে জনপদে বাঁড়িল সন্মান ॥ 
বিভব বান্ধব হেতু নাহি ছিল ছুঃখ। 
' কেবল বপশী লাগি সদত অন্ুখ ॥ 
। কোন মতে নাহি পাই উপায় ভাবিয়" 
। পরেতে হাঁসনে সব কুহি বিস্তারিয়া ॥ 
| 
| 

| 
| 

হাসন হর্ষিত হয়ে কহিল আমায় । 

ভূপতি ভাবন1 ত্যজ পাবে রেজিয়ায় ॥ 
এখন পাঠাও মোরে কার্তমির দেশে ।' 
লিখহ বাসনা তব লিপিতে বিশেষে ॥ 

হাসন দেখিয়1 মোরে আন্কাদে ভাদিল।| রাজ রাঙ্েশ্বর তুমি চিন্তা কেন আর। 
দেশে যেতে অনুরোধ বিস্তর করিল ॥ 
হাসনের বাক্যে মোর মোহিল অন্তর ।. 
দেশে যাইবার সজ্জা করি তদন্তর ॥ 
অথরাঁরে আমি পরে লয়ে লোক জন। 
অবিলম্বে যাত্রা করি-স্বদেশে তখন ॥ 
পথেতে পিতার রোগ শুনি মুখে মুখে। 
ব্যাকুল হইল প্রাণ ভাসি মনোছুঃখে ॥ 

1 অবশ্য পাইবে কন্যা কার্জমি রাজার ॥ 
হাসনের কথা শুনি আহ্লাদিত মন। 

ধুম ধামে তারে আমি পাঠাই তখন ॥ 
অমুল্য রতন দেই নজর কারণ। 
তাহারে লিখিয়। করি মাঁনস জীপন ॥ 
কিছু দিন পরে পাত্র আপিল ফিরিয়' 
অশুভ সন্বাদ মোরে কহে বিস্তাজিয়। ॥ 
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পাইবে ন। রেজিয়ারে শুনহে বিশেষ । 
বিরাহ করিবে তারে গজনা নরেশ ॥ 
সদ। তার যুদ্ধে ব্যস্ত কার্জমী রাজন । 
তাই দ্ুহিতায় তারে করিবে অর্পণ ॥ 
দিন স্থির হইয়াছে শুন মহাশয় । 
অল্পদিন মধ তার হবে পরিণয় ॥ 

হাঁদনের কথা শুনি মন'উচাটন । 
দিবা ৰনশ1 তাঁর জন্যে ঝুরে ছুনয়ন ॥ 
সকল কন্মেতে মোর গুদাস্ত জন্সিল'। 
চিন্তায় বিষম রোগ আনসিয়। ঘেরিল ॥ 
দৈহিক যন্ত্রণা ক্রমে হয় উপশম । 
আন্তরিক জ্বল] কিন্ত নাহি হয় কম॥ 

কত শত কপবতী আনায় হাসন । 
কিন্ত কাহাতে ও মোর নাহি লয় মন। 
রেজিয়। হরিল মন দেহে মন নাই। 

পারস/ ইতিহাস 1 .. | 

গৃহের অধিপ ছিল বলিয়! সে খানে। 
পঞ্চাশ বৎসর ব্য় হয় অনুমানে॥ 
* এ দকল দেখি শীস্ত্র গৃহে কিরে যাই। 
হামাঁম কর্তীরে আমি তখনি ডাঁকাই ॥ 
সমাদর পুরঃষর জিজ্ঞানি তাহারে । 
একপ হাঁমাঁম বল হয় কি প্রকারে ॥ 

এত শুনি সেই ব্যক্তি করিল উত্তর । 
আমার অধানে আছে চলিশ কিন্তর ॥ 
বাকরোধ কিন্ত তারা তৎপর দকলে।) 
অবিরত করে কর্ম ইঙ্গিতেতে চলে ॥ 
তাহার বচন শুনি জিজ্ঞাসি তখন ।' 

বিস্তারিয়া কহ মোরে সব বিবরণ 
কহ কোন দেশে ধামকি নান তোমার। 

অকপট করি বল নিকটে আমার ॥ 
নে জন কহিল মোর এবেপিনি নাম । 

অন্যেক্চে কেমনে দিব আপনি নী পাই ॥ বিদ্যা ববসাই আমি বোখারায় ধাম ॥ 
হাঁসন বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল । 
কোন মতে চিন্তা মম শান্তি না হইল ॥ 
পরে শুন চমৎকার হইল উপায়! 
সচিব সহপ1 আপি কহিল আমায় ॥ 
নগর প্রবেশ দ্বারে দেখি অপৰপ। 
হামাম আগার এক অত্যন্ত অনুপ ॥ 
পাষাণ নির্মিত গৃহ শোভিছে সুন্দর | 
সুনিন্নল সলিল তাহাঁতে মনোহর ॥ 
শত ধারে উঠে অন্বু ভেদিয় পাতাল । 
কল কল জল শব্দ হতেছে বিশাল ॥ 
এবপ অন্তত গৃহ হইল কেমনে । 
জিজ্ঞামিলে নাপারে বলিতে কোন জনে 

সচিব বচনে আমি হয়ে সচকিত। 
গমন করিম গৃহ হেরিতে ত্বরিত ॥ 
হামাম হেরিয়। হর্ষ হয় অতিশয় । - 
মনে ভাবি একম্মতো! সাধারণ নয় ॥ 
পরে গুহাস্তরে হেরি বালক রুঙ্গন। 
একাকার সবাকার সুন্দর গঠন ॥ 

ক্ষেপে তোমায় কহি শুন মাহাশয়। 

নান। দেশ ভ্রমি বিদ্যা করেছি সঞ্চর ॥ 
বিস্তীরিয়] বলি যদি হইবে বিস্তর । 
স্থ'ল কথা কহি. তবে শুন নৃপবর ॥ 
বোগ্দাদ পারস্য কেরো আর কত' দেশ। 
ভ্রমণ করিয়া হেথা আনিয়াছি শেষ ॥ 
বাসন! হইল নাম প্রকাশ করিতে। 
নগর বাহিরে যাই তখনি ত্বরিতে ॥ 
বৃক্ষ শাখা! কাঁটা তখা চলি ণ গণিয়। 
প্রাণ দান দেই সবে মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ 
মনুষ্য আকার দিয়] করি আজ্ঞাদান। 
হামীম ভবন তারা করিল নিন্মাণ ॥ 
পণ্ডতের কথা শুনি কহি ততক্ষণে । 
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
যদি আঙজ্। করি আমি তোমারকিস্করে। 
কার্জমি কন্যায় তাঁরা আনিতে কি পারে 
এবেসিনি কহে প্রভু অবশ্য পারিবে । 
অনুজ্ঞা পাইলে ক্ষণে আনি ভারে দিবে ॥ 
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ভূপৃতি কিঙ্করে পরে আদেশ করিল। 
তারার অদৃশ্য তারা তখনি হইল। 
ক্ষণেক বিলম্বে আনে 'কার্জম কন্যায় | 
হেরি চমংকার মানে সভাস্থ সবায়'॥ 
তখন উঠিয়। ধরি কন্য।র চরণে । 
বুঝাইয়া কহি কত ললিত বচনে। 
বলি শুন র'জবালা করি ?িবেদন। 
ভরসা ছিলনা আর হেরিব বদন ॥ 
এবেসিনি বন্ধু মোর সদয় হইয়1। 
বচাইল মোরেপ্রিয়ে তোমারে আনিয়া। 
মালির কিস্কর আমি শুন বরানন] | 
উদ্যানে ছিলান তব করিয় ছলন ॥ 
ছল প্রকাশিতে বল করিলে প্রকাশ । 
তাহাতে নিশ্চয় প্রাণ হইত বিনাশ ॥ 
কিন্তু ক্পানিধি বিধি অনুকুল যাই । 
তব ক্রোধ।নল হতে বাঁচিয়াছি তাই ॥ 
এখন মিনতি এই তৰ সন্গিধানে | 
কপাদৃষ্টি কর প্রিয়ে অধীনের পালে ॥ 

এতবলি ভাঁবিমনে বপিয়1 তখন । 

রাজবালা কত মোরে করিবে ভতর্পন ॥ 
কিন্ত সেকমন আখি চেতন পাইরা। 
কহিতে লাগিল মোঙ্তর একপ করিয়া ॥ 
করিলে যে কন্ম তুমি শুন মহাশয়। 
তাহাতে যে কথার্কই হেন বাঞ্চ] নয় ॥ 
কিন্ত বিধি সুপ্রসন্ন এক্সন*«তামারে । 
ক্রোধ শুন্য সেইজন্যপ্পাই লে আমারে ॥ 
ছুচক্ষের বিষ আমি দেখি যেরাজায়। 
বিবাহ এখনি সেই করিত আমায় ॥ 
হরিয়া আনিয়া মোরে. বাচানে রাজন। 
উপকার করিলে কে কহে কুবচন ॥ 
একথ] শুনিয়া কহি আহা।দে ভাসিয়ণ। 
সত্য কি সুন্দরী তব হয় নাই বিয়া ॥ 
সব্প সে কথা বটে করি নিবেদন । 
তাহার বৃত্বাস্ত তবে করহ শ্রবণ 
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তব প্রতিনিধি ফিরে আদিল যখন । 
তদস্তর কার্জমেতে হয়, দুর্ঘটন | 
মিলিয়া গজার রাজা কান্ধারের সনে। 
সমরে পিতার সঙ্গে যুঝে প্রাণ পণে॥ 
বিজয়ী হইয়1 দেৌহে হয় অগ্রসর । 
ক্রমে আনি'উপনিত কার্জম নগর ॥ 
বিষম সঙ্কট দেখি জনক চিন্তিত। 
আমারে না দেন যদি হয় বিপরীত ॥ 
অনেক ভাবিয়া স্তির করেন তখন | 
গার রাজারে মোরে করিবে অর্পণ ॥ 

ওদন্তর সন্ধি পত্র শক্র সঙ্গে হয়। 

আমার বিবাহ তাঁহে হইল নির্ণয় ॥ 
যেদ্দিন বাইব আমি আবিল সন্বাদ। 
রণজয়ী ছুই নৃপে হয়েছে বিবাদ ॥ 
উভয়ে তাহাঁরা মোর করে আকুঞ্ণন । 
পরস্পর সেই জন্য উভয়েতে রক্ষ। 
কান্ধার অধিপ শেষ জিনিয়। সমর । 
পিতার শিকট দত পাঠায় সত্তর ॥ 
বিনয়ে জনকে দত করে নিবেদন । 
গজ.নার রাজন রণে হয়েছে নিধন ॥ 
এখন মানপ এইট কান্ধার রাজার । 

বিবাহ করেন আমি কন্যায় তোমার ॥ 
ছুর্জনের সঙ্গে যুঝে নাহি শক্তি তার। 
নাচার হইয় হৃুপ করিল স্বীকার ॥ 
জনকের অঙ্গীকার করিয়। শ্রবণ । 
মনের ছুখেতে কত করি বিলাপন ॥ 
ৰলি হায় একিদাঁয় ঘটিল আমায়। 
কেমনে বরিব যারে মন নাহি চার, 
ব্যাকুলু হইয়1 ভাব কি করি উপায়। 
অনুকুল বিধি মোরে বাঁচিলাম তায় ॥ 

ইহা শুনি কহি তারে করিয়া বিনয় 
অনুগত জনে প্রিয়ে হওহে সদয় ॥ 
চরণে স্মরণ তব লয়েছি এখন। , 

প্রাণ দিয়] প্রমোদিনী রাঁখহ জীবন ॥ 
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এ কথা শুনিয়৷ ধনী করিল স্বীকার | 
পিতার সম্মতি লও হইৰ তোঁমার ॥ 
রমণীর কথা শুনি হইয়1 সত্তর । 
হাসনে পাঠাই আমি কার্জম নগর ॥. 
নন্দিনী এখানে আছে ভূপে জানাইয় 
বিবাহের কথ। তারে কবে বিস্তীরিয়]॥ 
তদন্তর কামিনীরে যতনে রারিয়]। 
হাননের আসা পথ থাকি নিরখিয় ॥ 

হেথায় কার্তমী রায় কন্যা অদর্শনে। 
ব্যাকুল" হইয়] ছুখে ডাকে মন্ত্রীগণে॥ 
মন্ত্রিগণ-বিবরণ করিয়া] শ্রবণ । 
জ্যোতিষ পগ্ডিতে এক আনায় তখন ॥ 
গনক গণনা! করি এই স্থির করে | 
রাজার কুমারী আছেআমার আগাঁরে 
এ কথা শুনিয়। তবে কার্জম্ণ রাজন। 
কান্ধারে তখনি দূত করিল প্রেরণ ॥ 
দূত য়া বিস্তারিয়া কাহিনী কহিল । 
কান্ধার অধিপ ক্রোধে হলিয়*উঠিল ॥ 
তখনি সৈন্যের সঙ্গে সাঁজিয়া রাজন | 
কার্তম নগরে ক্রমে দিল দরশন ॥ 

হেন কালে হাসন তথায় দেখাদিল। 
কার্জমের রাজা শুনি তখনি রুষিল ॥ 
হাসনে শৃঙ্খলে বাঞ্ধি সভায় আনায়। 
তর্জন করিয়। কহে কঠিন ভাষায় ॥ 
আসার আশয়ে তোর হয়েছি বিদিত 
ভ্ররাত্সা পামর তে রে করেছে প্রেরিত 
বিধি বিপরিত কন্ম করি হুর চার। 
অন্দরে রাখিল যোরে কুমারী আমারা 
সমুচিত দণ্ড তারে দিব অচিরায়। 
ভন্দীভূত করি রাজ্য, বধিৰ তাহণয় ॥ 
একপ কহিয়? রাঁজ1 জল্লাদে ডাকিল | 
হাদনে করিতে বধ তাহারে কহিল ॥ 
অবিলম্বে বধমঞ্চ নিম্মীণ করিয়া] । 
তাহাঁতৈ তুলিল সবে হাসনে বান্দিয়। 

পারস/ ইতিহাস | 
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জল্লাদ খুলিল অনি করিতে সংহার। 
হাসন আশ্চর্য বপে পাইল নিস্তার ॥ 
গগণে তখনি উঠি অদৃশ্য হইল ।. 
অবাক হইয়া রাজা-বনিয় রহিল ॥ 

হাসন হটা২ আনি উপনীত হয় ' 
বিস্তারিয়! বিবরণ সব €মারে কয় ॥ 
পশ্চাঁ কহিল এই, কার্জনী রাজন । 
কান্ধার অধিপ সঙ্গে করিয়া মিলন ॥ 

একত্রে উভয় রাজা সৈন্য হইয়ী | ; 
রিনাশ করিবে রাজ্য ত্বরার় আনিয়া ॥' 

' এইৰপ কথা কত কহিছে হাঁনন। 
এ বেশিনী হেন কালে দিল দরশন ॥ 
যুদ্ধের রৃত্বাস্ত সব জানাই তাহারে ॥ - 
ভাবিত দেখিয়া কত ভং্স্ণয় আমারে॥ 
বলে কি লাশিয়। চিন্তা কর মহাশয় । 
যতদিন আমি হেতা নাহি কোন ভয় ॥ 
পণ্ডিতের কথা শুনি প্রনামি তাহারে । 

মনে ভাবিতবে আর কেপারে আমারে।॥ 
দ্ররে গেল যুদ্ধ ণ্ক1 ঘুচিল বিষাদ । 
দিন দিন বাড়েমোর অন্তরে আহাদ ॥ 

অতঃপর শক্রগণ হয় উপনীত। 
সৈন্য লয়ে দেখা গিয়া দিলা ম ত্বরিত ॥ 
এবেনিনি তাহাদের দেখিতে পাইল । 
কলহ অস্কুর শীত্ত্র রেখপন করিল। 
উভয় রাজার মধ্যে হইল বিবাদ । 
গাল।গ।লি কিলাঁ্িকিলি বিষম প্রমাঁদ ॥ 

দুজনে হইল যুদ্ধ অতি ভরক্কর। 
সৈন্য সহ মরে রণে কান্ধার ঈশ্বর ॥ 
কাজমী ভূপতি যুদ্ধ যদ্যপি জিনিল। 
লেক জন নব তার সমরে মরিল ॥ 

মোর সন্ধে যুঝে আর হেন শক্তি নাই। 
ধরিয়। তাহারে তবে রাঁজ্যে লয়ে যাই । 
সমদর করি গ্রহে দেই বাসস্থান । 
যথা রীত মত তাঁর হইল সন্মান ॥ 



পৰরস/ ইতিহাস | ১৯৯ | 

যত্ব করি শেষে তার পাইলাম মন। | রাজার নন্দিনী পরে বিরক্ত হইয়1| 
ক্রোধানল ক্রমে ক্রমে হয় নির্ধাপণ ॥  গাঁলিমন্দ দিল তারে বিস্তর করিয়া ॥ 
রাঁজক্ষন্য মোর জন্য কহিল বিজর। ; ইহা শুনি এবেদিনী জ্বলিয়। উঠিল। |] 
তাহাতে সন্তষ্ট হন আমাকু উপর ॥ ক্রোধ ভরে নন্দিনীরে কহিত্ডে লাগিল ॥ 
বিবাহের অনুমতি দেন নৃপবর | নির্বোধ রমণী তে!রে আর কি বলিব । 
শুনিয়া! আহ্বাদে মোর পুরিল অন্তর ॥ উপঘুক্তদণ্ড আমি এই দণ্ডে দিব । 
বিধিমতে আয়োজন করে মন্ত্রিগণ। স্বামির সোহাগ আর কোথায় রহিবে । 
শুভক্ষণে কন্যাঁদান করিল রাজন ॥ ভাঁল বাস কথা মাত্র, ছুখেতে মরিবে ॥ 
তদস্তর নৃপবর বিবাহের পরে । এতবলি মনে মনে মন্ত্র উচ্চ'রিয়।। 
পরম আনন্দে যান আপন নগরে ॥ আন্তধন হয় কোন কথ না বলিয়। ॥ 

দিন দিন আমাদের অত্যন্ত প্রণয় । কামিনী কাতর। অতি একপ দেখিয়]। 
তিল আদ অদর্শনে চিন্তিত উত্তয় ॥ কত চিত্ত! করে ধনী বিষাদে বপিয়। ॥ 
যখন এমন স্থখে করি দ্িনপাতি। কিন্ত কোন বপান্তর না হেরি তখন । 

অকন্মাৎ শিরে মোর হয় বজাঘাত ॥ ভাবে মনে করিয়।ছে*কেবল তংর্সন ॥ 
মিলনের বৃক্ষ যেই করিল রোপণ । কিন্ত সে সংশয় তাঁর ত্বরায় ঘুচিল । 
আপন হস্তেতে চায় করিতে ছেদন ॥ বিপরীত ভাব সব ক্রমেতে বুঝিল ॥ 
এবেসিনি বুদ্ধিমান সত্যবটে ছিল। মুচ্ছাপন্ন হয় ধনী হেরিয়া আম্পয়। 
রেজিয়ার প্রেমে তবু ক্রমেতে মজিল ॥ ভাবিল মায়ার কম্ম সন্দেহ কি তায় ॥ 
সহ্য না করিতে পারে মদনের বাঁণ।  ছুঃখের কারণ এই শুন মহাশয় । 
কামে বশীভূত হলে কোথ1 থাকে জ্ঞান ॥ ' ইহার লাগিয়! সদ চিন্তিত হৃদয় ॥ . 
একদিন পানির কহে প্রকাশিয়]। . 22২১ 
কামিনী সে কথা শুনি উঠে সিহরিয়? ॥ বদর উদ্দিন রাজার ই তহাসের 
কিন্ত ক্রোধ সম্বরিয়] কহিল তখন। 

এবেসিনী বল দেখি কথা এ কেমন ॥ পরিশেষ (| 
অতি জ্ঞানবান তুমি পণ্ডিত প্রধান।  এগ্রশকাঁন নরপতি, আোতাগণে করি লতি 
জ্ঞান নীরে কামানল করহ নির্ব(ণ ॥ ইতিহ।স করে পরিশেষ |: 
ভূপতি তোমারে কত করে মান্যমান। বদ্রোদ্দিন নৃপবর, সঙ্গি সঙ্গে অনন্তর, 

তাঁর উপুক্ত একি হইল বিধান ॥ গমন করিল নিজ দেশ ॥ 

প্রাণের অধিক মোরে দেখেন রাজন। গৃহে আসি খিদ্য মনে,কতকথা তিনজনে 

আমি তারে ততোধিক করিহে যতন ॥ _ৰলে ছুখী সত্য সে ভূপতি। 
দেবের দোহাই আমি করিহে নিষেধ । পাইয়ণ সুন্দরী নারী,সন্তে গ্রন। হয়ত্ুরি 
মিলাইয়। পুন কেন ঘটাও বিচ্ছেদ ॥ হাঁয়'হায় তার কি ছুর্গতি ॥ 
এৰপে কহিতে তার সাহস বাড়িল । সিফল মলুক পরে, নৃপে কহে যোড়করে, 
দিনদিন আরে। কত সাধিতে লাগিল ॥ শুন প্রভু আমার বচন, .. 
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ব্পসী রমণী তার, অদ্ধিতীয় চনতকার, ৷ ছিল রম্য হর্মযাপার নগর নিকটে | 
হেন নারী না দেখি কখন। দিত ধন জনগণে পড়িলে ষঙটে ॥ 

নয়নে যে হেরেতা রেগকিসাধ্যচলিতেপারে । ূ রেসম গরদ চেলি ছিট নান! মত ।* 
জ্ঞানপ্শুন্য হয় স্তব্ধ প্রায়। রাশি রাশি হানে স্থানে গৃহযাত কত ॥ 

কিস্য একি অসম্ভব, আমরা! দেখিনু সব, প্রনিনী রমণী তার ভূবন (নোহিনী। 
. ভাবান্তর তবু নাহি তায় ॥ উপমায় এর কান রাজার কামিনী ॥ 

হেন লইতেছে মনে,বেদেল জমাল ক্ষণে, বাঁ9নোর সরোল মন পরহিতে রত। 
চিত্ব মোর ছাড়া কু নয়। প্রেমিক সুধীর শান্ত দান অবিরত ॥ 

সেকপ হেরিয়! তাই, জ্ঞান শুন্য হইনাই, ভোজন করিত সদ লয়ে বন্ধুগণ | . 
নহিলে তা হইত নিশ্চয় ॥ অপ্রতুল জানাইলে দিত বহু ধন ॥ 

আঁতল মূলক কয়, আমার সেকপ হয়, দিন দিন এ প্রকারে হয় ধন হীন। 
তাঁনী হলে ফিরে সাধ্য কার । জেনে শুনে সাবধান না হয় প্রবীণ ॥ 

জেলেকার গুণ গান,হদে সদ] বিদ্যমান | স্বভাব যাহার যেই নী যায় কখন। 

অন্যস্থান পাবে কেন আর ॥ ভদ্রীসন বাড়ি বেচি করে বিতরণ ॥ 
প্রিয়পাত্র পুন কয়, অসম্ভব জ্ঞান হয়, ক্রমে তাঁর দৈন্য দশ] অত্যন্ত বাড়িল ॥ 

রাজার হেরিয়া সাম্য ভাৰ ॥ বন্ধুগণ সন্নিধ'নে আসিয়? কহিল । 
পুর্ব প্রেয় নাহি তার,কেলতবে এপ্রকাত্র ছুঃখের সময় কিন্ত কেহ নহি চাঁয়। 

নাহি হেরি ভাবের অভাব 1? একে একে সবে তরে ফেলিয়া পলায়। 
মছুভাষে কহে রায়, কি কহিব হায় হায়, । শেষে সাধুভাবে যার! লইয়াছে ধার । 

জ্বলেপ্রাণ জ্বলত্ত অনলে। « পুনঃ মোরেদিবে কিরে কি সন্দেহ ভার। 
আমার যে কত দুখ, কহিহে বিদরে বুক, কল্পনা জল্পন1 মাত্র কেহনাহি দিল॥ 

বিচ্ছেদ সাঁধিল বাদ ছলে ॥ চিন্তায় আনয় আসি সাধুরে দংশিল। 
নহেমান্যারাজকন্যা,যাঁতনী যাহার জন্যা শব্যাঁয় লু ত দেহ শোঁকে অচেতন ॥ 

সামান্য রমণী বপ নিধিৎ। হেন কালে মনে*তার হইল তখন | 
ধন্য ধন্য কিবা প, হেন নারী অপবপ, ৃ অহত্্ সুবর্ণ মুড্র বৈদ্য এক জনে । 

যতনে গড়িয়া ছিল বিধি ॥ | ধার দিয়। ছিল তার বিশেষ যতনে ॥ 
একথা কহিতে 'জনে,বাসন] ছিল না মনে! রমণীরে ড+কি সাধু কহে মুদছুস্বরে। 

সদারাঁখি করিয়] গে'পন। | বুঝিবা যন্ত্রণা! প্রিয়ে যায় অতঙঃপরে ॥ 
ৰ কিস্ত কিকরিব আর্,গুগুভাবেরাখাভাঁর | দানেস্মন্দ নামে বৈদ্য আছে এক জন। 

বলিতবে করহ শ্রবণ ॥ " তাহার নিকটে পাব সহস্র কাঞ্চন ॥ 
৮ রা | যাও প্রিয়ে শীন্র করি বৈদ্যের ভবনে । 
এরোয়। বপসীর ইতিহাস | | অত্যন্ত অসক্ত আমি যাইব কেমনে, ॥ 

ডেমস্কস দেশে ধাম বৃদ্ধ সদাগর। রমণী বদন ঢাকি উঠিল অমনি । 

বানো মামে আখ্যা তার গুণের সাগর বৈদ্যের নিলয়ে ধনী চলিল তখনি ॥ 



মুখাঞ্চল বারি রমা চিকিংসকে কয়। 
বানোর অঙ্গন আমি শুন মহাশয় ॥ 

পাঠাইল পতি মোরে তোমারে কহিতে 
করিয়াছ কর্জ যাহ? হবে তাহা দিতে ॥ 
মহিল'র মহ বাক্যে ভিষক মোহিল। 

স্থমধুর স্বরে পরে কহিতে লাগিল ॥ 
শুন শন হুলোচনা কহি আমি সার। 
তোমায় অদেয় কিছু-নাহিক আমার ॥ 
পতিরে না চিনি তব নহি.খণী তার। 
একান্ত বাধিত আমি আনাতে তোমার 
বুদ্ধের তরুণী ভাষ্য শাস্ত্র পিদ্ধ নয়। 
প্রবীণের প্রতি কেন এত হে সদয় ॥ 
দ্বে সহজ মুদ্রা দিব দেহ আলিঙ্গন। 
চিরকাল দাস হরে সেবিব চরণ ॥ 

কথা বলি তুষ্ট নহে ছুষ্ট বৈদ্যরাজ। 
ধরিয়। সারিতে চাহে অনঙ্গের কাষ ॥ 
অমনি ঠেলির] ধনী কহিল তাহ'রে। 
কিপে এত অহঙ্কীর কহতো। আমারে ॥ 
ধনলোভ দেখাইর1 “তীত্ব কি লবে। 
সপাঁগর]। ধরাদিলে কু না'হ হবে॥ 
বুঝা কাল ক্ষয় কেন করো অকারণ । 
পরের প্রিয়ার প্রতি কেন আকুঞ্চন ॥ 
কামিনীর কথা শুনি বৈদ্য মনে ভবে। 
সতীর সাধনা বুথ ফল নাহি পাবে ॥ 
নৈরাশ হইয়] শেষ অগ্নি হেনজ্লে। 
কে তোর্ু পতিরেজানে ক্রে।ধেবৈদ্যবলে 
সরম নাহিক কেন চাহ বারবার । 
শপথ করিতে পারি ধার নাহি তার॥ 
নিবোৌধ সে বৃদ্ধ তাই গেল তার ধন। 
আরম কেন নষ্ট হর তাহার কারণ । 

একপ বলিয়। বৈদ্য তখনি উঠিল । 
ব.হির হইতে তারে অমনি কহিল ॥ 
ফজল নয়নে ধনী নিলয়ে আসিয়া । 
স্বানদেরে সকল কথ কহিল কান্দিয়। ॥ 

পারস/ ইতিহাস ! ২৬১ 

শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন । 
দাসেঅন্দ মন্দ অতি নাহি দিল ধন ॥ 
শর্ধ করি কত কহে কি কহিব তার । 
বনিল কিছুই যেন ধারেনা তোনার ॥ 
সাধু বলে হায় হায় কালের কি গাত। 
ত্যজিল আমারে টদ্য দেখির। ছুর্গতি ॥ 
নাহি দিল ধন ত'হে ক্ষতি নাহি ছিল। 
খণী নহি হেন কথ কেমনে কহিল ॥ 
জ্ঞান ছিল টবদ্য বুঝি বিশিষ্ট সস্তা । 
ব্যবহারে জানা গেল শঠের প্রধান ॥ 
আজি কালি লোকজনে বিশ্বান বিষম | 
জানিব কেমনে বল সকলে ধম ॥ 

কাজির নিকটে প্ররিয়ে যাও শীন্ত্র তর । 
বৈদ্যের চাততরি কর হইবে সত্তর ॥ 
বিচার দপণ কাজী ধন্ম পরায়ণ। 
বিশ্বাস ঘাতকে তুর্ণ করিবে শাসন ॥ 

বণিক বণিতা বস্ত্রে বদন ঢাকিয়া । 
ক 'জীর সভায় ধনী প্রবেশিল গিয় ॥ 
হেরিয়! তাহ'রে কাজী হরিষ অন্তরে । 
হস্ত ধরি লয়ে যায় গৃহের অন্তরে ॥ 
পাঁলক্গে বসায়ে তারে করিয়া যতন । 
ঘে'মটা খুলির1 তার হেরিল বদন ॥ 
অপবৰপ কপ দেখি বিচারক বলে । 
হেন কপৰতী নারি নাহি ভূমগুলে ॥ 
কহ কি কামনা তব করিয়া বিস্তার । 
আসাতে আঁশয় পুর্ণ হইবে তোমার ॥ 
ইহ] শুনি বিনোদিনী ত্রীর্ড়ত বদনে । 
বিশেষ রৃতাস্ত কহে কাজীর সদনে ॥ 
প্রেমে মত্ত বিচারক তদস্ত শুনিয়! ৷ 
কহিল অবশ্য ধন দিব আনাইর] ॥ 
অনঙ্গে ব্যাকুল ক।জা উন্ম'দের প্রায় ॥্ 
কহিতে লাগিল কথ। ললিত ভাষায় ॥ 
শন ওহে প্রিয়তমা সধাংশু বদনী। 
কাতরে কটাক্ষে হের কমল নয়নী॥ 



২১৩৯, 

দান্সেমন্দে পরাত্বাখ হইলে সুন্দরী । 
আমারে সদয়] হও এই ভিক্ষ1 করি ॥ 
এখনি গণিয়। চারি সহজ কাঞ্চন । 

তোমারে যৌতুক দিব দেহ আলিজন ॥ 
এরোয়। একথ] শুনি কহিল কান্দিয়। 
পোড়া ধন্ম বুঝি গেছে এদেশ ত্যজিয়1॥ 
রক্ষক ভক্ষক হয় ন্বাহক নিস্তার । 

বিচার যাহার হস্তে করে অবিচার ॥ 
যতন করিয়! কাজা কত কথা বলে। 
বদন তথ।চ তার ভাগে অশ্র জলে ॥ 

ন্ধুমুখী লন মুখে উঠিএ1 চলিল। 
স্.শ্ষ হদয়েশে নাহিক কহিল ॥ 

কামিনীর মুখ হেরি কহে সদাগর। 
কপাল ভা নে হয় যন্ত্রণা পিশ্তর ॥ 
তৈপ্যের বাখধৰ কাজি সন্দেহ কি তায়। 
অপহেলা তাই বুঝি করিল আমার ॥ 
ডেমক্কস দেশে রাজ পঠিনিধি আহে। 

আবেদন কর ধনী গিয়া তার কাছে॥ 
পরদিন সাধু পত্জী ঢাকিয়া বদন । 

রীজ গুতিনিধি কাছে করিল গমন ॥ 

প্রতিনিধি নিয়া ত'রে বিরলে চলিল। 

বিস্তর বিনরে তাঁর ঘোম্ট। খুলিল। 
ৰূপ হেরি আনন্দিত কহে প্রতিনিধি । 
হায় হায় হেরি নাই হেন কপ নিধি ॥ 
কহ দেখি কেমলাঙ্গি করি নিবেদন। 
কন্ম ছি করিতে হবে তোম।র এখন ॥ 
এরোয়। কহিল শুন ধন্ম অবতার । 
বানোর রমণী আমি জন্ম.খে তোমার ॥ 
কহিতে না দিয়া কথা প্রতিনিধি বলে । 

সাধু তুল্য প্রিয় মোর নাহি ভূমগ্ডলে ॥ 

কণ্ড এসুন্দরী নারী রমণী যাহার” 
তার স্তুখে মনে ইর্ষা হয় সবাকার। 
কামিশী কহিল প্রত করি 2?িতেদন। 
ইত না করিয়। দয়] কর্তব্য এখন । 

পারস/ ই।তহাস | 

। সাঁধুর ছুর্ঘতি অতি শীম নাহি তার। 
| এত বলি বলে সব করিয় বিস্তার ॥ 

শপে পিপিপি পিসী 

সস শত শিপ শিপ 

প্রতিনিধি কহে পুন শুনিয়1 বচন । 
বৈদ্য হতে অচিরায় অনি দিবধন ॥ 
অশ্রে যদি ফল পাই তবে হস্ত দিব। 
নচেং বিকল শ্রম চি লাগি করিব ॥ 

এত শুনি সাধু কান? উঠির়1 তখন। 
গৃহে আনি গ্রাণকান্তে করে নিবেদন ॥ 

' ভরসা ন'হিক আর শুন মহাশয় । 
 ছুঃখ দেখি কেহ নাহি হইন “দয় ॥ 

৷ ব্মণীর বাক্যে সাধু পায় মনন্তাপ। 
মানব সন্তান প্রতি করে জভিণাপ॥ 

নারী বলে বুথা কেন কর এ বিলাপ । 

আভশপে কোনক্রমে যাবেন] সন্তাপ 
উপার করেছি ভাল কিরে পাবো ধন। 

। কি ৰপে বেমনে তাহা কৰ না এখন ॥ 

ভিন জন শঠে শাস্তি বিলক্ষণ পিব। 

রে 

কামনা হইলে পুণ তোম:রে কহিব॥ 
সাঁধু বলে কর হনে যদি ভাল হয়। 
তোমার মতেতে মতজানিবে নিশ্চয় ॥ 

এত শুনি ]বনো দিনা ত্বরায় যাইপা 

কাঠের শিন্ছক তিন আনল কিপিয়] ॥ 
বাছিপা বসন ভূষাঁ যতনে পরিগ1। 
আবলম্বে দান্সেদন্দে দেখা দিল গিয়1॥ 

ঘোঁম্টা খুলির1 ধনী তুলি॥] নয়ন । 

ললিত ভ।ষার তারে কহিল তখন ॥ 

 ক্কুপা করি অধিশীরে ধন খিরে দেহ। 
। কেনা হরে বর তাঠে নাহিক সন্দেহ ॥ 

বৈদ্য বলে বিধুস্বখী আকুঞ্চন বৃথ]। 
ছি সহস্র স্বণ পিব ধ্দি রত কথা॥ 

, ললন| বাল যাঁদ এমন বাগন1। 

পুরাইব মনোবাঞ্ণ ত্জহ ভাবনা ॥ 

দশ দণ্ড রা হলে মুদ্রা সঙ্গে নিয়] । 
আবে আলয়ে মোর সত্বুর হইয়া ॥ 



পারস/ ইতিহাস 

*পরঙ্জ খেতে নিশ1 বঞ্চিব ছুজনে | 
সাবধান দেখে। কিস্তজ আট্িবে গোপনে ॥ 

একথা শুনিয়1 বৈদ্যআহলাদে ভাঁসিল। 
বলে ধরি যুবতীর গলেতে হশ্বিল॥ 
নিগেধিতে নারে রাম] নাচ রে পড়িয়]। 
ক'জীর ভবনে গেল তাহারে ছাড়িয়া ॥ 

নির্জনে কাজীর »ঙ্গে ঘরেতে বাইয়। | 
কহিতে লাগিল ত'রে ঘোমটা তুলিয়া । 
শুন ওহে মহাশয় অবলার.কথা । 

পেরেছি বিস্তর কালি, মনে আমি ব্যথা ! 
এখন এ মন প্রভু তোমাতে নিশ্চয় । 
তুমি হবে উপপতি ভ গ্যের বিষয় ॥ 
একেতেো সুন্দর কান্তি তাহে ভাগ্যবান। 
সামান্য রমণী আমি বাড়বে সম্মান ॥ 

বিচারক কথ শুনি উমাদের প্রায় | 
বলেশিয়ে হৃদি মাঝে রাখিব তোমায় ॥ 
তুমি মোর বল বুদ্ধি মরণ জীবন । 
মর ত্যজিয়া থাক আমার ভবন ॥ 
নারি বলে হেন কন্ম উচিত ন। হয় । 
ত্যজিলে অখ্যাতি দেশে হইবে নিশ্চয় । 
লে।কেনাজানিবে প্রেম গোপনেরাখিব । 
ন] হইতে অপযশ ছুিগ পাইব ॥ 
কাজী বনে ভাল তবে বল কোথা স্থান; 

নারী বলে মোর গুহে হবে সমাধান ॥ 
পতি মোর বৃদ্ধ অতি দারুণ ছুর্বল। 
বিদ্ব তাহে নাহি, তিনি নহেন চঞ্চল ॥ 

একাদশ দণ্ড রাঁব্ে অবশ্য যাইবে। 

এব মাত্রযাবে ক রেসঙ্গে নাহ লবে॥ 
'বঙ্কর তোমার কেহ যি টের পার। 

অপষশ দেশে মোর তইবে তাহায় ॥ 
বিধি মতে সাবধান রমণী করল । 
তাহাতে জন্দেহ কাজী কিছুনা ভাবিল 

অতঃপর বিনোদিনী হইল বিদায় । 
চিকিৎসক বিচারক পড়িল আশায় ॥ 

বা ২. ৩.৩ 
চ 

এই ৰপে ছুই জনে জালে বদ্ধ করি । 
রাজ প্রতিনিধি প্রতি চলিল সুন্দরী ॥ 
প্রতিনিধি প্রতি লোভ দেখ.য়ে প্রকারে। 

প্রেম ডে!রে বদ্ধ করি রাখিল তাহারে ॥ 

যা বলিল বরাননা। সব স্বী ারিল। 
দ্বি গহর রজনীতে যাইতে চাহিল ॥ 
রমণী কাহন, এ (এ যাইবে ভবনে । 
জানিবেন। কেহ প্রেম থাকিবেগোপনে॥ 
প্রতি নাধ গৃহ ত্যজি পথমঝে আমি। 

পরেসতবব্রেধনাছুখনীরেভসি॥ 
ষোড় করে মহম্মদে বিনয়েতে বলে । 

হস্ত কর্তা তুনি ভু পুখিবী মগুলে ॥ 
গগনে বসিয়] সব দেখিছ নয়নে । 

রাখ প্রভু এই বার তব ভক্ত জনে ॥ 
কামনা সফল কর ত্যজনা আমারে। 

তোমা বিন] এসক্কটে কেরাখিতে পারে। 

ভজনা করিতে ত ৪ ভা,না ঘুচিল। 
ভর নাই কেহ যেন কশেতে বহিল॥ 
৩ স্তর ফলমুল মিঠাই কিশিয়]। 
গ্রহেতে চলিন রাম, সঞগ্গেতে লইয়া ॥ 
বদ্ধা এক দাসী ছিল বিপ্বাণী সে বটে। 
বহিল ভাহ!রে পৰ ডাকিয়া নিঝটে ॥ 

ঘর দ্বার পরিস্কার করি তার পর। 
খাদ্য দ্রব্য আনি তথ রাখিল বিস্তর ॥ 

এই ৰূপ কাব কন্মে আগত যামিনী। 
উপপতি অপেক্ষায় রহিল কামিনা ॥ 
দশ দণ্ড নিশ| দেখি ভাবে মনে মন। 

| হেন কালে বৈদ্য আশি দিল দরশন ॥ 
করাখাত করা মাত্র দ্বার খুনে দিল। 
সঙ্গে করি দাসী তারে ঘরেতে আনিল। 
রমণীর মুখ হেরি বৈদ্য ভাবে মনে। 
এমন স্থন্দরী নারী নাহি ্রিভূবনে ॥ 
স্বণ থাঁল রাখ তথা দান্গেমন্দ কয়। 
দ্বি সহত্র মুদ্রা ধনী তব যোগ্য নয় ॥ 



২০৪ 

এতৈক শুনিয়া রামণ সহাঙ্য বদনে। 

ধরিয়া টবদ্যের কর কহে ততক্ষণে ॥ 
পাগড়ি কমর বন্দ খুনে? মহাশয় । 
ভাব এ ভবন যেন আপন আলয় ॥ 
তখনি দাণীরে রমা ডাকিয়া তথায় | 
হই জনে পা চ্ছদ খুলিল ত্্রায় ॥ 
পরিধেয় বস্ত্র মাত্র রাখিল অঙ্গেতে। 
অমনি ভে'জনে দ্দোহে বসিল রঙ্গেতে ॥ 
লম্পট ভিষক ভাষে সুখের তরঙ্গে । 

রতি রঙ্গ বিনা অঙ্গ দহিছে অনঙ্গে ॥ 
এই বপ হাস্তালাপ বিয়া ভে।জনে। 
হেন কলে কলরব প্এনিন শ্রবণে ॥ 
চমকিত হয়ে রাম! দাসীরে ডাকিল। 
জনরব কি লাগিয়। জানিতে কহিল ॥ 
দাসী আমি কহে তথা যোড় করি পাণি 
বিষম বিপদ দেখি ওগো! ঠাকুরাণী ॥ 
আনলিয়াছে তব ভ্রাতা বিদেশ হইতে । 
সাধু অঙ্গে আশি.ছে তোমারে দোখতে 
ললন] ছলন1 করি বলে একি দায়। 
বিচ্ছেদ সাধিল বাদ আলিয়া হেথায় ॥ 
সাধের পীরিতি ভাঙ্গে এবড় বিষম। 
দেখে যি উপপতি বলিবে অধম ॥ 
প্রথম উদ্যোগে হেন দ্রধ্যোগ ঘটিবে। 
স্বপনে জানিনা,ভাই দেখিতে আপিবে॥ 
কি হইবে কোথ] যাৰ মান কিনে রবে । 
ঘরেতে দেখিলে জার কলঙ্কিনী কবে ॥ 
এতেক ব্যাকুল1 কেন কহিল কিন্গরী। 
দ্ান্সেমন্দে রাখি চল লিন্ছকেতে ভরি ॥ 
বন্দিনীর কথ! শুনি তখনি উঠির1। 
বিনয়ে বৈদ্যেরে রাখে সিন্ছুকে পুরিয় ॥ 
এরোয়া লাখীয়ে চাবি কহিল ভাহায়। 

অধৈর্য হবেন? ধখা আসিব তরায় ॥ 
ভাতার বিদায় করি তোমার সঙজ্েতে। 

পোহাইব বিভাবরী পরম রঙ্গেতে ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

রামার আশ্বাসে টদ্য বিশ্বাস কন্ধিয়। » 
রহিল মনের স্থখে সিন্ছকে বপিয়ণ ॥ 
নারীর চাত্ুরি কিছু বুঝিতে ন৷ পারে। 
তখনো! ভা(বছে মনে ভালবাসে তারে।॥ 

এইকপে রাখি তীরে সাধুর রমণী । 
হান্য-মুখে কিঙ্করীরে কহিল অননি ॥ 
দেখ সখা একজন পড়িলতো জাল, 

অপর কিৰপ হয়.কি আছে কপালে ॥ 
দাখীবলে দেখা যাবে পশ্চাং কি হর। 
এখনি আশিবে কাজী হয়েছে ময় ॥ ! 
কিস্কুরী কহিল যাঁহ।| ঘটিল পশ্চাৎ। 
বিচারক দ্বারে আপি করে করাধাত ॥ 
অমন বন্দিনী গিয়1 দ্বার খুরেদিল। 
পুরুষ দেখিয়। নাম ধাম 'জজ্ঞাঠ্ল॥ 
উত্তর করিল কাজী শুন মোর নাম। 
দেশের বিচ'রপতি নিকটেছে ধাম ॥ 
চপ পে কহ কথা কহিল কিন্করী । 
সাধুর ভাঙ্গিবে শি্দ্রা সদ! ভয় করি ॥ 
বানোর গৃহিণী ভাল বাগেন তোম'রে 
লয়ে ফ্তে পাঠাইয়] দিলেন আমারে। 
ই গনি টচারক দাশীর জঞেতে। 
চলিল নারীর কাছে পরম রঙজেতে ॥ 
খেরি রমণার মুখ [বচারক বলে । 
শশহীন শ[শ খোর অবণী মগুলে ॥ 
ধৈথ্য নাহ মানে মন অস্থির পরাণ। 

বিলষে দহিছে দেহ কর পারত্রাণ ॥ 

চরণ ধরিরা কহে ঘুচিল তাঞ্ন।। 

প্রণন্না হইঠ] ধশী পুসাও কীননা॥ 
কাজীরে তুলি] রাম] বণানে পালঙ্ে 
ছলন। করিয়া! কহে কত রঙ্গ ভঙ্গে ॥ 

তোমা ভিন্ন অন্যে আর মন্মোর নাই। 
তুমি ভালবাঁশ তাই কত সুখ পাই॥ 

জিজ্ঞাস দাঁশীরে গিয়া) বিরলে এখ।ন | 
তব লাগি প্রাণ জলে দিবস রজনী ॥ 



পারস/ ইতিহাস | 

কথা! শুনিয়শ ক:জী অঙ্জানের প্রায়। 
বলে কেন দগ্ধকর একে প্রাণ যায় ॥ 
ভূবন মোহিনী কপে করিলে মো'হত। 
বটটাক্ষ সন্ধ'নে ভাহে মন বিচলিত ॥ 
স্মরর শাসন আর সহেনা এখন । 

রতি দানে রাখ প্রাণ ধরিহে চরণ ॥ 
বরানন। কহে কেন উতনা এমন । 
কামন। পুরাবেো তাজ'ভ বন) এখন ॥ 

রাখিয়াছি যত্বু করি গুখাদ্য আনিয়॥। 
খাইব তোমার সঙ্গে একট বনিয়া ॥ 
সে সাধে বিষাদ আপি ঘটানে মদন। 
উঠ সখা আগে তার করিব দমন॥ 
বসন ত্যজিরা তুমি বগহ শয্যায় । 

পতির মন্দির হতে আপিগে তৃরায় ॥ 

€চারক এ কথায় আনন্দে ভার্ট'ল। 
কামিনীরে যেন তার কোলেতে পাইন ॥ 
তখনি বসন খুলি শয্যায় বসিল। 
অবিলম্বে কোলাহল শুনিতে পাইল ॥ 
ব্যাকুনী চপল। প্রার আ'সয়। রমণী । 
বিচাঁরকে কহে কথা কান্দির] অননি | 
শুন শুন মহাশয় মোর নিবেদন । 

বেষম বিপদ দেখি হইল এখন ॥ 
গৃহে আছে শক্র মোর বৃদ্ধা এক দাসী। 
ধুর সপক্ষ তাই ভাল নাহি বাপি ॥ 
কেমনে তোমারে বুড়ি দেখিতে পাইল। 
পতির (নকট গিয়া খবর করিল ॥ 
অমনি পিতাকে, পতি আনিল এখন । 

আমার চরিএ চক্ষে করাতে দর্শন ॥ 
আসছে উভয়ে তারা মন্দিরে আমার | 
উপায় নাহিক কিসে পাইৰ নিস্তার ॥ 
ললন] ছলন)1 করি কান্দিতে লাগিল । 
[ চারক সব সত্য মনেতে ভাবল ॥ 

। ক'জী বলে কান্দ কেন কুরঙ্গ নয়শী। 
(উভরে শাদনে আনি রাখিব এখনি ॥ 

২৪৫ 

আজ্ঞাবহ তার মে'র সন্দেহ কিতার। 
ভাবন! কি বিধুমুখী ইহাতে তোমার ॥ 
সাধু রমণী কহে শুন মহাশয়। 

পতি কি পিতার ক্রোধে নাহি নোর ভয় 

তোমার আশ্রয়ে কোন শঙ্ক! মোর নাই 
কলশী বনে পাহে তাই তত্র পাই॥ 
ঘরেপরেহবে জ্বল! লোকে গালাগালি। 
বিপক্ষ হা সবে সবে দিবে করতালি ॥ 
পতিব্রতা সতী মোরে জানে রাজাময় | 
অপতভী বলিবে লে কে তাহে সদা ভয়॥ 

এতবলি নাধুজারা কাণিতে লাগিল। 
বাকুল হইনা কাজী তাহারে কহিল ॥ 
কেন বৃথ। কাণ্দ শিয়ে সহ নাহি যায়। 
ভাবিএ] দেখহযদথাকে হে উপায়। 
কিন্নরী একথা শুনি যোড় করি পাণি। 
কহিল উপায় এক বিলক্ষণ জানি ॥ 
কাজী যদি রাজি হন ভাল শিখাইব। 
উভয়ে পাগল করি বাহির করিব ॥ 
কাজী বনে বল দেখি কিবপ করিবে । 

দাধীবনে সিন্ছরকেতে থাকিতে হইবে 
বিচারক বলে যা্দ তাহে ভাল হয়। 
অবশ্য করিব তাহ। বচন নিশ্চয় ॥ 

ইহা শুনি বিনোদিনী আহল দে ভাঙষিল 
সবনয়ে রিচারকে করিতে ল ণিল॥ 
অন্বেষেদা মম পিত। যখন যাইবে । 
তখনি শিল্ছক হতে বিমুক্তি পাইবে ॥ 
রমণীর বাক্যে কাজী সিন্দুক বপিল। 
তাহার ঢাকিয়1 ডাল চাবি লাগ।ইল ॥ 

বারি রাজ প্রতিনিধি তখন রহিল । 
দ্বিপ্রহর রাত্রে আনি দ্বারে দাগডাইল ॥ 
রৃদ্ধাদদাসী খুলি দ্বার আনিল তাহায়। 
সমাদরে সাধু পত্বী ধরিয়] বসায় ॥ 
হাস্যাল।প রঙগরস করিতে লাগিল । 

রাজ প্রতিনিধি ক্রমে অনঙ্গে মাতিল ॥ 



২০৬ 

বাঁড়া বাড়ি দেখি দানী বাহির হইল। 
কে যেন সদর দ্বারে আঘাত করিল ॥ 

তাড়া তাড়ি দাসী স্বা্সি ম্বছুস্বরে কয়। 
ও গো ঠাকুরাণী তৰ সথভাৃ্ই নয় ॥ 
এখনি আইল কাজী সাধুর নিকট। 
কিজানি কি হয় দেখি বিষম সঙ্কট ॥ 
অমনি রমণী কহে একি.সর্বধনশ । 
ফাঁও তুমি শীন্র করি জানহ আভাষ ॥ 
বান্দনা এ কথা শুনি যাঁর পুনরায় । 

পারস/ ইতিহাস | 

সাধু কহে ভাল পরে কি ৰপ করিবে । 
নারী বলে কল্য তাহ দেখিতে পাইবে॥ 
বৃদ্ধের বনিত1 পরে উঠিয়া ভাতে । 
আঁবলন্বে উপস্থিত আমার সভ.তে॥ 
কামিনী হেরি করি মন্ত্রিরে আদেশ। 
রমণা আইল কেন জানহ বিশেষ ॥ 
উজার ডাকিবা মাএনিকটে আইল । 
ধগ্ডবং ধরণীতে লুটামে রহিল ॥ 

কি তারে কহ গনি কি জন্য হ্বায়। 

প্রতিনিধি প্রিয়ভ।ষে জিজ্ঞাপে তাহায় ॥ উঠিন1 বিশেধ কথ। বলহ আমার ॥ 7 
কি জন্য আইল ক জী এত রজশীতে। 
ইহার বিণেষ কিছু পার কি কিতে॥ 
সাধুর বিপদ বুঝি হইগাছে ভারি । 
অপ্ায়াছে (বচারক কারণ তাহারি ॥ 
রমণী অমনি কহে শুন মহাশয় | * 
কারণ বলিতে কিছু পারিনা] নিশ্চয় ॥ 

এমন দমরে দাসী আলিয়া] কহিল, 
টৈদ্যেরে লইয়। কাজী এখান অ ইল॥ 
সে বলে সহত্র মুদ্রা দিয়'ছে তোমায় । 
তাহার কারণ কাজা আইল হেথায়॥ 
বিচারকে এই আজ্ঞ] করিল উজার । 

এত শুনি গাত্রোথ।ন করিয়1 রমণী । 
আশীর্বাদ করি মে.রে কহিল অমনি ॥ 
কলুপাকরি কথা যদ করহ শ্রবণ। 
চমংকার বোধ হবে আশ্ব্য কথন ॥ 

অন্নতি পেয়ে রামা করে আরম্তন। 

বানোর রমণা অনি এনহরাজন॥ 
দান্ণ্মন্দ নানে বৈদ্য অতি ছুরাশয়। 
সহস্র সথবণ মুদ্রা পাতর নে জয় ॥ 
পুন পাইবার জন্য আমি তথা যাই। 
বিস্তর বিনরে তার নিকটেতে চাই॥ 
কহিল ধারিন। কেন কারহ ছলন1। 

সত) মিথ্যা জানি প্রাতে হইতে হাজির ॥ থি সহত্র মুদ্রা দিব পুরাও কামনা ॥ 
ইহা ৬নি সাধুপত্ৰা ম্ুগুভাষে কয়। 
বৈদ্য কাজা সাধু সঙ্গে আরবে শিশ্চয়। 
তোম রে দেখিলে ঘরে কলন্ট রটিবে। 
মান যাহে থাকে সখা করিতে হইবে ॥ 

উঠ তৃবে শীত্র" করি বিলঘ্ব না সয়। 
ক্ষণেক নিন্ছক মধে; থাক মহাশয়। 
প্রতিনিধি কোন মতে সম্মত না হয়। 
চরণে ধরিস ধনী অনুমতি লয় ॥ * 
নিন্ছুক ভিতরে ত রে বঞ্ধন করিয়]। 
ছার কদ্ধ করি রাম] চলিল হালিয়। ॥ 
স্বামির 1নকট গির। সমস্ত কাহল। 

ছুই জনে পরম্পর হানিতে লাগিল ॥ 

কাজ।র নি্টে পরে কহিতে বিশেষ |” 
সে বে পুরাও আশ ক্িদিব শেষ ॥ 
অপম।নে পেই স্থান তখনি ত/জিন1 | 
তব প্র।তানিধি প,শে জানাই বাইসা॥ 

কিন্তু সে যেমন পাত্র প্রকাশ হইল। 

ধন্ম নগর হেতু স্পষ্ট যতন করিল ॥ 
রমণার কথা শুনি কহি ততক্ষণ । 
সত্যাণত্য কিপে আমি জানিৰ এখন ॥ 
সাধুর বনিঙ] বলে ধন্ম অবতার । 
প্রত্যয় আনায় যাঁদ না হয় তোমার।॥ 
সাক্ষীভাল আছে গুভু করি নিবেদন । 
তাদের বচনে সত্য মানিবে রাজন ॥ 



পারস/ ই(তহাস। 

কোথা তব সাক্ষিগণ,জিজ্ঞাপি তাহারে। 
যুবতী কহিল আছে আমার আগারে ॥ 
তাদের আনিয়া যদি শুনহ বিস্তার ।, 
অবশ্য সন্দেহ দ্বুব হইবে তোমার ॥ 
অচিরায় দুতগিনাবানোর ভবনে । 
আনিল পিন্ছক,ত্রয় আমার »দনে॥ 
কামিনী কহিল সাক্ষী পিন্ছক ভিতরে । 
অমনি লইয়1 চণ্বি খুনি সহবরে॥ 
কেমন আশ্চর্য্য তাহা .1যায় কথন । 

সিন্ছুকে বসিয়া! দেখি সেই তিনি জন ॥ 
পদচ্যত ছুই জনে তখনিন করিরা1 | 

কুৰচন কহি কত কুনাতি দেখিয়া ॥ 
বৈদ্যে কহিলাঁন চারি সহত্্ কাঞ্চন । 
নারীরে এখনি গিয়] করহ অপণ ॥* 
শিল্ছক তুলিতে আজ্ঞা দিরা অচিরায়। 
কামিন।রে কহিলাম মধুর ভাষায় ॥ 
হেরিৰ বদন তব বিপণের মূন। 
ধাহ দেখি তিন জনে হারার ছুকুল ॥ 

»ধুর রমশী শুনি ঘোম্ট। খুলিল। 
ঘন মুক্ত শশী ষেন প্রকাশ হইল ॥ 
হেরিয়1 এ্*ন্দধ্য তার কহি মনে মনে। 
হেন কপবতা নারী নাহি টিভূবনে ॥ 
বৈদ্য বিচারকে আর দোষিতে না পারি 
এমন ৰপপী আরুনাহি অন্য নারী ॥ 
সভাসদ সকনেতে করে হায় হায়। 
»সবাকার নেত্র 'গয়। পড়িল তাহায় ॥ 

বাগনা হইল তার ক হিনী শুনিতে। 
অনুজ্ঞ] পাইর! রাম লাগিল কহিতে ॥ 
কথার কৌশল শুন সবে প্রশণসিল। 
বসে গুশে সকলেরে মোহিত করিল ॥ 
ইতিহাস সাঙ্গ করি সাধুর রমণী। 
প্রণাম কাঁরয়া £ুহে চলিল অমনি ॥ 
নয়" হইতে কপ হইল অস্তর। 

অন্তর মাঝেতে কিন্ত জাগে নিরভ্তর ॥ 

২৬৭ 

দিব! নিশ1 ভ'বি তারে মন উচাটন। 
বিষয় কধ্যেতে আর নাহি লর় মন ॥ 
অবশেষ রমণীর স্বামিরে ডাকিয়া । 
কহিলাম তরে আনি বিরলেতে গিয়া ॥ 
তোমার রুত্বস্ত সব শুনেছি বিশেষ । 
দাঁন জন্য দুর্দশার নাহি পরিশেষ ॥ 

তথ'চ এছু-খ ভাবি নাহি চিস্তালেষ। 
দানাভাবে সদ] তুমি পাইতেছ ক্রেশ ॥ 
বাসন! এ ছুঃখ তব করিব বিনাশ । 

অতিরিক্ত দানে ধন ন'হি হলে ভ্রাস॥ 
পদ না হবে ক্রমে বাড়িবে সৌরব। 
রাখিতে হইবে কিজ্ত আনার গৌরব ॥ 

কান্ত।য় হেরিয় তব হয়েছি অজ্ঞান । 
তরে যি পাই তলে বচিবে এপ্রাণ॥ 
রাজ। হরে এই ভিক্ষা করিহে এখন। 
রমণী ত্াজিএ। মে!রে করহ অপণ॥ 
পত্বী পরিবর্তে নারী চ'হ ঘি আর। 
অন্দরে চলহ তবে সঙ্গেতে আমার ॥ 

সবিনয়ে কহে সাধু শুন নরপতি। 
কথা যাহ। ক'হনেন অসঙ্গত অতি ॥ 
স্ত্রীধনের পরিবর্তে দিবে যেই ধন। 
সে বিনে সে ধনে মোর কোন প্রয়োজন। 

কি পধ্যস্ত পত্বী প্রিয়া কহিতে না পারি 
রাজপদ তুচ্ছ করি গুণেতে তাহারি ॥ 
আপনি ভূপতি মনে করুণ বিচার। 
ধন লোভে হেন নারী ছাড়ে সাধ্যকার ॥ 
তথাঁচ এত বে ভালবাদসি আমি তারে। 

সে যদি নাচায় মোরে দ্িবহে তোমারে 
এখনি তাহারে গিয়। বৃত্তান্ত বলিব। 
কিঞ্চিং কিরিলে মন"অবশ্য ত্যজিব ॥ 

একথা বলির) সাধু বিদীয় লইল। 
গৃহে আসি রমণীরে সকল কহিল ॥ 
পশ্চাৎ কহিল আরো করিয়? বিনয় | 

কপাল প্রসন্ন তাই ভূপাল সদয় ॥ 



৩৮ 

রাজার রমণী হবে স্খে দিন যাবে। 

আমর আশ্রয়ে প্রিয়ে কত ক্লেশ পাবে॥ 

দন মুখে কহে ধনা শুন মহাশয়। 

রাজার হইলে প্ররিয়ে কিবা ফলো দয় ॥ 
মনে স্থান নাহি দিবে নৃপরে ভ'জব। 

ধন লোভে কভু ত'র প্রেমে না মজিব ॥ 

তোমার সুখেতে সুখ দুঃখে ছঃখ পাই। 
দেবের সম্পদ তুচ্ছ রাজ্য নাহি চাই॥ 

এত শুনি বৃদ্ধ সাধু আহ্লাদেভার্ য়া 

অ'নিঙ্গন দিল তারে যতনে ধরিয়া] । 

প্রিয়ভাষে প্রেয়সীরে পরে সাধু কয়। 
হৃদয়ে তোমারে রাখি অভিনষ হয় ॥ 

কিন্তু হেন বপ নিধি ছুঃখির কারণ । 

বিধাতী করেন নাই কখন সুজন ॥ 

আমি দীন জীর্ণ ত হে তুমি কপৰ শী। 

তব যোগ্য নহি আমি, যোগ্য নরপাতি ॥ 

তোমার যৌবন রথে ক্ষীণ রথী আম । 

অতএব যুক্তি এই ভজ নরস্বাখী॥ 
এই ৰপে যত কথা স;ধু তারে কয়। 

রমণী অমনি ত'হে অপন্মতা হয় ॥ 

পরে সাধুবলেপ্রিয়েকি করি এখন । 

অপেক্ষ। করিয়। মোর আছেন রজন ॥ 

যদি শিয়। অন্যমত জানাই ত-হ'রে। 

বলিতে ন। পারি নৃুপ কিকরে আমারে । 

সর্দ্র শক্তিমান র'জ। ইচ্ছা বিধি তা'র। 

বলাংকার করে যদি রখে ঠাধ্য কার॥ 

কামিনী কহিল সত্য বিপদ বিষম। 

পলাবাঁর পথ কিন্ত আছে হে উত্তম ॥ 

রজার নিকট আর যবে কি কারণ। 

ধন কাঁড় লয়ে চল করি পলায়ন ॥ 

ভরসণ বিধাতা ভিন্ন অন্য কেহ নাহু। 

উঠ তবে ত্বরা করি আনরা পলাই॥ 
কথ স্থির করি ভার। তখনি উঠিল। 

দেহে ডেমক্কস দেস ছাঁড়য়] চলিল ॥ 

পারস/ ইতিহাস! 

পরদিন পরাতে আমি অধৈষ্য হইয়1। 
সাধুর ভবনে দেই লে।ক পাঠাইয়11 
দ।সী এক ছিল তথা আপিয়। সভায় । 
বিশেষ বৃত্বাস্ত নৰ কহিল আমায় ॥ 
বিধি ছাড় কম্ম করি ছিলন। বাপন1। 
তাই কোন লোক তার পশ্চা গেলন1॥ 

পলাইল সাধু পত্রী লয়ে মোর প্রাণ। 
দেহ মাত অ'ছে তায় নাহি পরিএাণ ॥ 
মদন শাসনে সদ দেহ প্রকম্পিত । 
প্রেম পারন্ছেদ হলে না হতে পিরিত।॥ 
শয়নে স্বপনে তরে ভাব সর্বক্ষণ । 

অতীত বিংশতি বর্ষ তবু দদ্ধ মন॥ 
ইতিহাস পরিশেষ করিস রাজন। 
শি$ল দলু £ তারে জিজ্ঞাশে তখন ॥ 
কি হইল কোথা শেল এরোর? সুন্দরী ৷ 
সবিশেষ মখারাজ জান কি তাহা, র॥ 

নরপতি বলে আনি কি বলিব আর। 
কিছুই সন্ধান আমি জানিনা) ভাহার ॥ 

কর্কনাজ রাজ. কন/র 

বিবাহ | 
হুপজ নিকটে নান) বিধ উপন্যাস। 
উপদেশ দাএী ধাএী ক রলবিন্যাপ ॥ 
হেন কাঁলে যুবরাজে দংশিল আময়। 
পরিবার হাহাকার করে পুরী ময় ॥ 
কাতর ভূপাঁত অতি প্ুজ্রের কারণ। 
অশ্রু বার সদা বহে বাহ বদন ॥ 

শত শত বৈদ্য আপে আরগ্য করিতে। 
ব্যাধির » পার অন্ত পলায় তবরিতে ॥ 
বাড়িল বিষন ব্যাঁধ ব্য.কুল সকলে। 
ছা।ড়ন তাহার আশা ভ।গে নেএ জলে ॥ 

উঠিন নগরে গোল মরিবে কুমার । 
ঘটিল গ্রমাদ, সবে করে হাহাকার ॥ 



সস ৯ সপ ০৯ 

দেবের মন্দিরে নৃপ ষ যান [নন অবিরত | 
গুক্সের আরোগ্য জন্য যজ্ঞ করে কত ॥ 

এক দিন পুরোহিতে কহেন ভূপাল। 
এত দিন পরে বুঝি ভাঙ্িল কপাল ॥ 
যুবরাজ জরাগ্রস্ত দ্ত্রীর্ণ দিন দিন। 
বিবর্ণ জ্ববর্ণ বর্ণ বদন মলিন ॥ 
ওঁষধে ভরস। আর নাহি মহাশয় । 
টদব কম্মে হবে ভাল হেন মনে লয় ॥ 
পুরোহিত কহে পরে শুন মহীপাল । 
সন্দেহ কি দৈব কম্মে পলাইবে কাল ॥ 
অদ্য এই নঠে আমি রজনী বঞ্চিন | 
ক।লিকা প্রভাতে নাথ বিশেষ কহিব ॥ 

পর দিন পুরোহিত উঠিয়া মা | 
চলিলেন সুরা করি ভূপাতি সাক্ষাতে ॥ 
দুর ভ'গে নৃপবর হেরি পুরে ৭ ূ 
সম্ভ মে উঠিয়া যাঁল দর্শন করিতে । 
রাজ] কহে যোগিরাজ কহ সমাচার। 
পাঁইবে কি পুক্র মোর এদায়ে নিস্তার ॥ 

নৃপের কথায় যোগী কহিল ভারতী | 
দেবের হয়েছে দয়া ভয় কি ভপতি ॥ 
ইহ শুনি নৃপমণি লইয় ককীরে । 
পুজ্রের নিকটে যাঁন শয়ন মন্দিরে ॥ 
রোগির শয্যায় খষি আসিয়া বাসিল । 
ভেষজ স্ববপ মন্ত্র পড়িতে লাগিল ॥ 
কর্ণেতে প্রবেশ মাত্র মহীপ নন্দন |. 
ততক্ষণ ব্যাধি হস্তে হইল মোচন ॥ 
চমংক।র মন্ত্রবল অনেক দেখিল । 

জটীলের যশ দশ দিকেডে ঘুষিল ॥ 
এপ প্রসংস শুনি রাজার কুমারী । 

যোঁগিরে হেরিতে বাগ হইল তাহারি 

অমনি উঠিল ধনি সঙ্গেতে বন্দিনী | 

চলিল মন্দির মুখে রাজার নন্দিনী ॥ 

প্রবেশিতে নাহি দিল যোশির কিন্কুর। 
অবাক হইল ধনী ন। সরে উত্তর ॥ 

পারস/ইতিভাস ৃ ২০৯ 

নিষেধ বচনে কন্যা অগ্নি হেনজ্বলে। 

বিশেষ জানিতে বারী বাপে শিয়? বলে 
তদন্ত শুনিয় রায় তখনি চলিল। 
যোগিরে রৃত্তাস্ত সব জিজ্ঞাস] করিল ॥ 
যোগী কহে ক্ষিতি পতি কৰি নিবেদন । 
দেবের আদেশে আসা করেছি বারণ ॥ 
ইস্ট নিষ্ঠা নাহি তার সদাছুষ্ট মতি। 
অলস সদত দেবে নাঁহিক ভকতিত ॥ 
মানব বৃন্দের প্রতি বৈরি ভাব তাঁর। 
বাক্যালাঁপ বল তাঁহে করি কি প্রকার ॥ 
কলয়। দেবতা মেরে করেছে বারণ । 

মত ন1 কিরিলে মুখ না করি দর্শন ॥ 
একথায় নরপতি হয়ে নিক্কত্তর। 

বিদায় হইয়। গৃহে চলিল সত্বর ॥” 
কতিপয় দিনান্তরে পুন ধরাধিপ। 
চলিল মন্দির মাঝে ফকির সমীপ॥ 
নৃুপতিরে হেরি যোগী মন্দির মাঝারে । 
তুর! করি এই কথা কহিল তীহারে ॥ 
দেবের অনুজ্ঞ1 গ্রভূ হয়েছে এখন। 
করিব কন্যার সঙ্গে কথোপকনথ ॥ 
হিতা হিত ভাল মন্দ বুন্বায়ে কহিব। 
উওমযে পথ তাহা দেখা হয়া দিৰ ॥ 
খাষর বচনে রাজা পুলকে পুর্ণিত। 
কন্যাঁয় সন্বাদ গিয়। দিলেন ত্বরিত ॥ 

পর দিন রাজবালা সত্বরা হহয়। | 
উপনীত হইলেন মন্দিরে আসিয়া 
দ্বার ছাড়ি দ্বার পাল আজ্ঞ অনুসারে 
অপুর্ব গুহেতে এক বসাইল তারে ॥ 
তথা ভিন স্থানে চিত্র আছে এ প্রকার। 

জালে বদ্ধ ম্বগী ম্বগ করিছে উদ্ধার ॥ 
আর এক স্থ(নে ছবি ছিল বিপরীত । 
বদ্ধি মুগে ত্যজী মৃগী পলায় ত্বব্িত ॥ 

এই সব চিত্রে নেত্র পড়িল যখন । 
অবাক হইল ধনী না সরে বচন ॥ 

থে 



পা শিপ শপ 

১০ 

মনে ভাঁবে একি দেখি বুঝিতে না পারি 
হেরেছি স্বপনে যাহ নিপরীত তারি ॥ 
একি রঙ্গ কুরঙ্গ করিয়া প্রাণ পণ । 
জালে বদ্ধ ম্বগীগণে করিছে যতন ॥ 
আর চমতকার হেরি হরিণী পলায়। 
বন্ধি মবগগণ পানে ফিরিয়] না চায় ॥ 

একি অসম্ভব ভার ভ্রান্তি মুলাধার। 
পুৰষ কৃতজ্ঞ অতি কি সন্দেহ তার ॥ 

এই ৰূপ চিত্ত রাম] করিছে যখন | 

গৃহে আমি খষিরাজ দিল দরসন্ ॥ 
সন্তুমে উঠিল ধনী ধরিতে চরণ | 
ককীর চতুর অতি করিল বারণ ॥ 

সম+দরে বসাইয় মদ্ু ভ'ষে কয়! 
বিপরীত রীত তব উপুক্ত নয় ॥ 
পবিত্র যে পথ ত'হে কর অনাঁদর। 
এ জন্য ভূপালে দেখ সদতকাহর॥ 
কোন্ উপদেব তৰ স্কন্ধেতে চাপিল । 
মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা তাহাতে জন্মিল ॥ 

কসয় দেবেরে আমি পুজেছি বিস্তর | 
.শুভ দুটি করিবেন তোমার উপর ॥ 
কিন্ত তুমি মনে হেন স্থান নাহি দেবে । 

যত্ব বিনা এ নঙ্কটে তোমায় র'খিবে ॥ 
যত শক্তি কেন তার থ:কে না স্থন্দরী | 
ভগ্ন তরী হলে পরে কি করে কাগ্ডারী ॥ 

সাধুবাক্য শুনি রাম] নিশ্বাস ত্যজিল ! 
যোগী পরে মৃছুস্বরে কহিভে ল।গিল ॥ 
আর নী অজ্ঞান রাহ তোমায় গ্রাসিবে 
জ্বান শশী ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইবে ॥ 
যদ্যপি আমার কথ। করহ ধাবণ। 
বিপদ হইলে শীঘ্র হইবে মোচন ॥ 
রাজাকন্টা খষি বাক্য শিরোধাংযকরি 
চলিলেন অন্তঃগুরে সঙ্গে সহচরী ॥ 

পর দিন পাতে ধনী হইয়] সত্বর। 
পুনঃ আসি দেখ! দিল সন্গ্যাশী গোচর।, 

- শা শী 

পারস/ ই“তহাস ! 
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কানিনীকে একা! দেখি » কহে যোগিবর । 
যামিণীতে স্বপ্পরকল্য দেখেছি বিস্তর ॥ 
কসয়া দেবতা মোরে স্বপ্পে দেখা দিয়া । 

কহিল বিস্তর কথ! তোমার লাগিয়া ॥ 
মনুষ্যের প্রতি আর ঘৃণা তব নাই । 
সদয় তোমারে তাই হয়েছে গৌসাই 
অধিকন্তু তোমা প্রতি এই আজ্ঞা হয়। 
বিবাহ করিবে পর্সাঁধিপের তনয় ॥ 
তব প্রেম হুতাঁসনে দগ্ধ তার দেহ। 

তোমা বিনা মৃত্যু হবে ন!হিক সন্দেহ | 
বিধাতি-র লিপি ইহ? খণ্ডিবার নয় । 

পতি সেই বাজ পুত্র হইলে নিশ্চয় ॥ 
ফরকৰসা নম তার পেতে অপৃসর । 

গুণে ভার ধরাতিলে নাহিক দোঁষর ॥ 
জননী এমন কেহ নাহি অবনীতে ॥ 
এ হেন সন্তাঁনে পারে উদরে ধরিতে ॥ 
কি বলিলে কন্যা বলে কথা অসন্তব । 

প্রেম কোথ। হইয়ছে কথায় উন্ব ॥ 
ন'হেরি নয়নে মোরে নৃপতি কুনার। 

কিবপেএকপ প্রেম হইল সঞ্চার ॥ 
বিশেষিয়। কহ শুনি তদন্ত তাহ'র। 

একেমন প্রেম বলো হলে। কি প্রকার। 
যে'গী বলে একথা যে করিবে জিজ্ঞাস]। 
জানিয়] দেবতা আগে কহিয়ছে ভ-ষা॥ 

শুন তবে যুবরাজ হেরিল স্বপন । 
এ ককিনী বনে তুমি করিছ ভ্রমণ। 
মোহিত হইয়। কপ হেরিয়। তোমার । 
নিকট হইল প্রেম করিতে প্রচার ॥ 
হেলায় ত্যজিয়। তরে কহিলে সন্বর। 

, পক্ষ চঞ্চল অতি নহে স্থির তর ॥ 

নরেক্দর ন-দনে তুমি ত্াযাজিলে যখন। 

, যন্ত্রনায় নিদ্র। তার ভাঙ্গিন তখন ॥ 

ছঃস্বপ্ন বলিয়া ছুঃখ দুর না করিয়।। 
হৃদয়ে ভাবয়ে বপ আনন্দে ভানিয়। ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

অহ রহ সেই ভাবে ব্যাকুল কুমার | 
উপায় না পায় তবু সদা চিন্তা তার ॥ 
মুনি বাক্য শুনি বাল। নিশ্বাস ছাড়িল ! 
উর্ধনেত্র করি পরে কহিতে লাগিল ॥ 
বিধাতার লীলা! বোঝে সাধ্য আছে কার; 
দেহে এক স্বপ্র দেখি একি চমত্কার ॥ 
বিশেষ করিয়া! বলি শুনহে পসেৌসাই। 
দ্রেবতা তোমায় বুঝি'সব বলে নাই। 
স্বপনে হেরেছি এক রাজার নন্দনে। 

পুর্ণিমার শশী যেন কুন্সম কাননে ॥ 
সুঠাম গঠন তার ভূবন মোহন । 
নিকটে আপিয় করে প্রেম আলাপন 
কিন্ত অপহেল করি কদুক্তি কহিয়] । 
ত্যজিয়। পলাই তারে সত্বর হইয়। ॥ 
বপ হেরি প্রেম ফ।শে মানস পসিল। 
মধুর কথায় মন মোহিত হইল ॥ 
মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা পাছে হয় ভ্রাস। 
পলাই কাঁনন হতে ছাড়িয়। নিশ্বাস ॥ 
ঘ্বণায় স্বপন এক দেখি আচম্বিত। 
কিন্ত চিত্র হেরি হেত তাঁর বিপরীত ॥ 
স্থলে ভূল হইয়াছে শুনহ গেঁ(সাই। 
মনুষ্যের প্রতি আর ঘৃণা মোর নাই ॥ 
ভ্রম উপসম হৈল বচন নিশ্চয় | 
বরিব সে রাজপুল্ভ্র শুন মহাশয় ॥ 

পুলকে পুর্ণিত যোগী একথা! শুুনিয়। 
কহিল বঞ্চিব নিশ। মন্দিরে থাকিয়া ॥ 

দেখিৰ দেবতা যুক্তি দেন কি প্রকার । 
মনোরথ পরিপুণ্ণ করিতে তোমার ॥ 
দেবের অন্ুজ্ঞা কল্য কহিবৰ তোমারে । 

বিদায় হইয়] কন্যা চলিল আগারে ॥ 
ধীরে ধীরে.চলে ধনী ভাবিতে ভাবিতে। 
যত ভাবে ততো! ভাব লাগিল বাড়িতে 
যুবরাঁজে যেই ভাবে স্বপনে হেরিল। 
ভাবিতে সে দব ভাঁব উদয় হইল ॥ 

২১১ 

স্বাভাবিক ভাবে ধশী হইল অভাব । 
ক্রমে ক্রমে মদনের হয় আবিভাব ॥ 
প্রেমের প্রভাবে যায় পুর্ধকার ভাব । 
ভাবে রামা কবে হবে রাজপুজ লাভ ॥ 

যন্তণাঁয় দিন যাঁয় স্থির নহে মন। 
যানিনী জাগিয়। ধনী করিন বঞ্চন॥ 

দিনমনি দেখা দিল উদর অচলে। 
কামিনী অমনি উঠি বাস্ত হয়ে চলে ॥ 
খষির নিকটে আদি উপনীতা হয় । 
ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষা1 মনস্থির নয় ॥ 
দৈববাণী যোগী মুখে শ্রবণ না করি । 
ত্বরাঁকরি সন্ন্যাসিরে জিচ্দীসে সুন্দরী ॥ 
বলো শুনি মোর ভাগ্যে কিআচ্ছাহইল 
কতজ্ঞ হইব তাঁর কি বোধ চাঁহিল ॥ 
মুনিবলে রাজকন্যা করি নিবেদন ।. 
যেকৰপ কসয়া দেব কহেন বচন ॥ 

তাহার আদেশ অগ্রে শপথ করিবে । 
আমি যা কহিব তাহা করিতে হইবে ॥ 
স্বাকার করিল ধনী খষি সনিধান। 
বলিল রাখিব আজ্ঞা থাকিতে পরাণ ॥ও 

সাঁধু কহে শুন তবে বিধির বচন । 

যানমিনী বোগেতে হবে করিতে গমন ॥ 
আমি লরে যাব যুবরাজ সন্নিধানে। 
হেরিলে তোমার মুখ বাঁচিবে পরাণে ॥ 
কদয়ার আজ্ঞ1 ইহা আমি কি করিব । 
তোমার লইয়া! তথা অবশ্য যাইব ॥ 
সিহরির? কহে রামা একি সর্ধনাশ | 
কেমনে এমন করি তাজি বৰ নিবাস ॥ 

মাথার উপরে পিতা তারে ফাক্ডিদিয়। | 
কুলে জলাঞ্লৈ দিব পতিত লাগিয়া] 
এমন বাসন নহে, কহে যোগিবর । 

জনকে জান!য়ে ওব ত্যজিব নগর ॥ 
সে ভার আমার আছে কিভয় তাহার 

যাইতে সন্মতি 'অশাম লইব রাজার ॥ 



২১২, পারস/ ইতিহাস ! 

ইহা শুনি নৃপস্থতা খেল নিজ্জ ঘরে । | নিকটে আরাম এক অতি মনোনীত । 
ভূপতির কাঁছে যোগী যায় তাঁর পরে ॥ 
কথোপকথনে নৃপ ধাত্রী সঙ্গে ছিল । 

1 অপিত পাঁষাণে তার ফটক নির্মিত ॥ 
| উদ্যানের পরিশেষে পুরী মনোহর । 

যোগী গিয়া ভূপালেরে তথা দেখা দিল নির্মিত চন্দন কাঠ্ঠে দেখিতে সুন্দর ॥ 
ফকীরে হেরিয়) নৃপ হইয়। সত্তর । 
হস্তে ধরি সমাদর করিল বিস্তর ॥ 
বলে কতগুণ তব কহা নাহি যায়৷ 
সহজে আরোগ্য তুমি করিলে কন্যায় ॥ 
এত যে অভক্তি ছিল মনুষ্যের প্রতি । 

তোঁমার কুপায় তাহা ঘুচিল সম্প্রতি ॥ 
ধাত্রীর এতেক গল্পে কিছু না হইল । 
তোমার কিঞ্চিৎ বাক্যে সকল করিল ॥ 

উদানীন কহে পরে শুনহে র'জন। 
করিয়াছি আরে ভাল তাহার কারণ ॥ 
পারস্ত্য রাজার পুত্র প্রতি তার মন। 
বিবাহ করিবে তারে বাসনা এখন ॥ 
দেবের যে ৰপ আজ্ঞা কণ্যারে হইল । 

বিস্তীরিয়] যোগিরাজ রাজ।রে কহিল ॥ 
ইহ শুনি ক্ষিতিপতি ক্ষণেক ভাবিয়া । 
সন্যানির প্রতি কহে মধুর ভাষিরা। 
এবকপে তনয় যায় নহেক বাপনা। 

দৈববাণী নাহি পারি করিতে হেল" ॥ 
লইয়] যাইবে তারে আপনি প্োনাই। 
আনার তাহাতে আর কোন ভয় নাই॥ 

এৰপে ভূপেরে যোগী সন্মত কারল। 
যামিনী যোগেতে পরে নগর ছাড়িল ॥ 
কন্যা ধাঞএী ফোগিবর এই তিন জন । 
একত্র হইয়। তার। করিল গমন ॥ 
স্ুরঙ্গ,তুরঙ্গ চাড় বেগেতারা যায়। 

চলিল সমস্ত নিশ? ক্ষণে না দাড়ায় ॥ 
দিনমণি দেখ। দিল জালিয়] গগণে। 

কুসুম কাননে এক গেল তিন জনে ॥ 
নানাজাতি ফুল-তাঁর কিবা স্থশোভন। 
পবন মঘন গন্ধ করিছে বহন ॥ 

স্বর্ণ জড়িত মঞ্চ তাহা ব্যবধানে | 
নিম্মল পলল জল শোঁভে সেই খানে ॥ 

এবপ সৌন্দর্য হেরি চলিতে ন1 চাঁয়। 
হয় হৈতে নামি তারা বসিল তথায় ॥ 
মোহিত হইয়। তাঁরা বাখানে সকলে । 
হেন মনোহর স্থান নাহি ভূমগুলে ॥ 

ইতোমধ্যে সন্ন্যাসির বদন শুকায়। 
বিবর্ণ হইল বর্ণ শবতুল্য কায়। 
ধাণী আর রাজকন্)া হেরি এপ্রকার। 

জিজ্ঞাসা করিল তারে কারণ তাহার ॥ 
ভয়়েতে ব্যাকুল যোগী বলে হায় হায়। 
কপ।ল ভাঙল তাই এসেছি হেথায় ॥ 
এই যে দেখিছ পুরী উদ্যানের পাশ । 
মেফজা কুহকী তাহে করে বস বান ॥ 
এসেছি অ'মরা হেথা যদি শুনে কানে । 
নিশ্চয় মরিব মোরা সকলে পরাণে ॥ 
বিধির দোহাই শুন বলি বরানন। | 
তোমার ল।গির। মোর যতেক ভাবনা । 

এক।কী হইলে কভ হইত ভরসা । 
বলেছলে পরিপুণকরিতাম আশা ॥ 

কর যাহা মনে লর কহিল কুমারী । 
ভাৰ যেনআশি নাই সজেতে তোমারি। 
যদি ভাল লেখা থাকে ম' রব হেখায়। 

ফলিবে বিধির আজ্ঞ| কিভয় তাহায় ॥ 

খষি বলে বরাননা কি বলিৰ আর। 

বাড়িল দ্বিগুণ বল বাক্যেতে তোমার ॥ 

থাকহ বলির] দোহে তোমরা এখানে । 
তবরায় আমিব ফিরে তব সন্নিধানে ॥ 
তিনদণ্ড যদি হয় আদমিতে অতীত। 
মরণ তাহাতে মোর জা'নবে নিশ্চিত ॥ 



পারস/ ইতিহাস । ২১৩ 

এতবলি নিক্ষোশিত অসিহস্তে করি। এক দিননৃপ মোরে ডাকিয়া কহিল । 
প্রবেশে পুরিতে যোগী যেন মত্ত করি ॥ দেখ গিয়! তনয়ের কিরোগ হইল । 
যোগির গমন পরে কুমারী তখন । ভালবাসে তোৌঁম।রে সে জানি নিজ জন 
চিন্তায় কাতর1 অতি স্থির নহে মন ॥ করিবেন কোঁন কথা তোমায় গোপন ॥ 
বলে হায় স্থখ সাধে একি ঘোরদাঁয় । যাও শীঘ্র ছলে কলে তদন্ত জানিয়]। 
বিদেশে বিপাকে মরি না হেরি উপায় ॥| বিশেষ কহিবে সব আমারে আপিয়া ॥ 
ধাত্রিকয় নৃপবাল1 তাজ মনোছুঃখ।  নৃপতি নিকটে তবে হইয়া বিদায় । 
জটিল সহায় যার তার কি অসুখ ॥ | ত্বরা করি যাই আমি যথা যুবরায় ॥ 
যেমন না হয় কেন কঠিন ব্যাপার । পুলকিত নৃপ স্ুত আমারে হেরিয়]। 
বিজয়ী হইবে যোগী কি সন্দেহ তার ॥ ভংসনা করিল কত মধুর ভাষিয় ॥ 
কলতঃ ক্ষণেক পরে তাহারা দেখিল। কহ কহ প্রিয়সখা একি চমত্কার । 
সহাস্য বদনে খষি আনি দেখাদিল ॥ অজি কিহেস্থুপ্রস্ন কপাল আমার ॥ 
বিধিরে স্মরণ করি হেসে যোগা কয়। অপরাধ বুঝি কোন পাইয়।ছে ভাই। 
কুহকীরে বধিয়াছি নাহি।আর ভর ॥  নহিলে নিদান কাঁলে দেখা কেন নাই ॥ 
মায়ার প্রভাব নাই তাহার অভাবে । নানারঙক্ষেআপনে লোক আমারে দেখিতে 

চলে| সবে গৃহেযাই ছুঃখদ্ূুরে যাবে ॥ বাসনা নাহিক কিন্তু, নারি নিষেধিতে ॥ 
এখন বিশেষ কহি ভা,জর। তোমারে । তব আসা পথ সদ করি নিরীক্ষণ । 
পুরহিত লি আর ডেকন1 আমারে ॥ , আশ্বাসে বিগত কাল আগত শমন ॥ 
কে আমি কি জন্য হেথা শুনতবে কই । 1 একথা শুনিয়া তারে কহি সবিনয়ে । 

রাজপুত্র করকসার প্রিযপাত্র হই॥ প্রবাশ হইতে অদ্য এসেছি আলয়ে ॥ * 
কন্যা বলে অগ্রে সব কারব শ্রবণ। কহ শুনি যুবরাজ কিসের কারণ । 
তবে এ ভবনে মোরা করিব গমন ॥ জীর্ণ শীর্ণ কলেবর করি দরশন ॥ 

পত্রকহে শুন কহি, পারস্য ভূপতি। বিবর্ণ স্থুবণ বর্ণ বদন মলিন। 
সেরাজেতে র।জধ্শনা যাহার সম্প্রতি ॥ কেমনে এমন রোগে করেল অধীন ॥ 

এক মাত্র পুত্র তার করকসা নাম। নির্জন হইর।1 কহে নৃপতি নন্দন । 
অপৰূপ ৰূপ কিব1 গঠন সুঠাম ॥ তোমার নিকট কিছু রাখিনা গোপন ॥ 

বিষম আময় তারে আনিয়া ঘেরিল। আশাকরে আছি কবে তোমারে দেখিব 
ভূপাতি চিস্তিত অতি তাহাতে হইল । ব্যাধির বিশেষ বার্তা বিস্তারি কহিব ॥ 
বড় বড় বৈদ্য আসে রাজার আভ্বায়। বলিলে যথার্থ কথা প্রত্যয় না ষাঁবে। 
শুঞষা বিস্তর করে ব্যাধি নাহি যায় ॥ দেখিছ এমন দশ) স্বপ্নের প্রভাবে ॥ 

টদ্যগণ একদিন কহে নৃপ স্থানে । কহিনু একথ! কিসে করিব প্রত্যয় । 

ব্যাধির তদন্ত নিজে যুবরাজ যানে ॥ স্বপনে এপ কূপ কাহারো! না হয় ॥ 

কুমারে স্বযত্রে রাজা বিস্তর সাধিল। রাজার তনয় পরে কহিল আমায় । 
তথাচ রোগের তত্ব কিছু না বলিল। জানি কেহ বিশ্বাস ন। করিবে কথায় ॥ 



২১৪ 

এজন্য কাহারে আমি নাঁকহি মনন | 
রেখেছি স্বপন কথা করিয়া গোপন ॥ 

তুনি মোর প্রাণ প্রিয় তোম। ছাড়া নই 
রোগের কারণ তবে শুন আমি কই ॥ 
“হেন জ্ঞান হয় যেন হেরেছি স্বপনে । 
ভ্রমিয়1 পড়েছি এক কুম্থম কাননে ॥ 

অমনি রমণী এক আনি দেখা দিল। 
ভূতলে আপিয়। যেন শশী প্রকাশিল॥ 
কপের কি তুলা দিব দেখা নাহি যায়। | 
চঞ্চ সা চঞ্চলা সদ ভয়েতে লুকায় । 

কট।ক্ষ সন্ধানে তার অস্থির হইয়া । 
চরণে ধরিয়। সাধি বিস্তর করিয়] ॥ 
প্রেম'আলাপনে কর্ণ ন দির রমণী | 
স্বণায় ত্াজিয়] মোরে কহিল অমনি ॥ 
পুরুষ নিঠ,র অতি কঠিন প্রক্কৃতি। 
অবিশ্বাস স্সেহ হীন যানে ন। পীরিতি ॥ 
জালে বদ্ধ মগ এক হেরেচি স্বপনে । 
বচাইল কুরক্ষিনী তারে প্রাণ পণে ॥ 
হুরিণী সে জালে পুন পড়িল যখন । 
কুরজ ত্যঙ্জিয়া তারে করে পলায়ন ॥ 
ইহাতে বুঝেছি আমি পুরুষ কেমন । 
কঠিন প্রক্ক ত প্রেম জানেনা কি ধন ॥ 
সাধিলাম তাঁরে পুনঃ প্রবোধ বচনে। 

বাসনা যে ভ্রান্তি তার ঘুচাৰ যতনে ॥ 
কিন্ত সেই কৃশো দরী ত্যঙ্জিয়। সেস্াঁন। 
স্থানান্তরে ত্বরা করি করিল প্রস্থান ॥ 
হাম হায় বলিলাম একি বিপরীত । 
পলায় হরিণী ম্বগে করিয়। বঞ্চিত ॥ 

একথা বলিয়। তবু প্রাণ স্থির নয় । 
না হেরি সে চক্দ্রানন লিড্রা ভঙ্গ হয় ॥ 

স্বপন ব্ৃত্বীস্ত সব শুনিলে আমার । 
বিষম আনয় তাছে হয়েছে সঞ্চার ॥ 
স্বপ্ন ভ্রমে বৃথা প্রেম জানিয়] নিশ্চিত। 
চিস্তানল জ্ঞান জলে নির্বাণ উচিত ॥ 

পারস/ ইতিহাস । 

উত্তর করিয়] কি রাজার নন্দন । 
চিন্তানল নিবাইবে কিসের কারণ ॥ 
হেন জ্ঞান হয় যেন হইবে উপায় । 
স্বপন ব1 সত্য হয় বুঝি অভিপ্রায় । 
হবে কোন উপদেব দয়া প্রকাশিয়। 
তোমায় দেখায় কন্যা স্বপনে আসিয়া ॥ 
ললাটের লিপি ইহা খণ্ডিব“র নয় । 
সেই রাঁজকন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয় ॥ 
চলো যুবরাজ দোহে ভমণ করিয়1। । 
আনিগে অমুল্য নিধি যতনে বাছিয়1 ॥ 

শাসপপ ০ পাপ 

ভূপতিরে অবিলম্বে কৰিব প্রচার । 
ভ্রমণ ইচ্ছায় রোগ হয়েছে তোমা ॥ 
নৃপতির অনুমতি নিশ্চয় পাইন। 
তোমার সঙ্গেতে দেশ বিদেশে ফিরিব ॥ 

এ কথা শুনিয়া] তবে নৃপতি নন্দন | 
আ'হ্ল।দে ধরিয়] মোরেদিল আলিঙ্গন ॥ 
ভূপাল সন্মীপে যাই হইয়। সত্ব । 
সবিশেষ কহি সব তাহার গোচল ॥ 
অধিকন্ত কহিলাম যোড় করি পাণি। 

রোগের গুষধী আমি ভালকপে জানি ॥ 
অনুমতি দেহ যদি করিতে ভ্রমণ | 
আরোগ্য হইবে তাহে তোমার নন্দন ॥ 
বিপরীত কর যদি হবে বিপরীত | 
দ্বিগুণ হইয়। ব্যাধি বাড়িবে নিশ্চিত ॥ 
মতস্ত হইল রায় আমার মতেতে। 
লোক জনে আজ্ঞা দিল পুভ্র সঙ্গেষেতে॥ 
শিরাঁজ ত্যজিয়? তবে আমরা হুজন। 
ধুম ধাঁমে চলিলাম করিতে ভ্রমণ ॥ 
কিছু দিন ভ্রমি পথ নাহি নিদ্ধারিত। 
গজনিন। দেশে শেষে হই উপনীত ॥ 
রদ্ধ এক নরপতি শাসে প্রজাগণে | 

উভয়ে প্রণয় যেন জনক নন্দনে ॥ 
জনেক দুতেরে রায় করিল প্রেরণ । 
লয়ে যেতে আমাদের উ'হা'র সদন ॥ 



পারস/ ই'তহাস 

দুতকে বসায়ে রাজশুত্র সম্ভত'ষিল। 
রাজার কুশল বাস্তা তারে,জি জ্ঞাপিল 
দত বলে মহাশয় করি নিবেদন । 
শোকানলে দগ্ধ নৃপ পুজ্রের কারণ ॥ 
এক মাত্র পুত্র হিস অন্য আর নাই। 
তাহার বিহীনে ভূপ ভাবিত মদাই ॥ 

ছুঃখের বারতা শুনি আমরা ছুহখি- 

রাজার সভায় গিয়। হই উপনীত।॥ 
সমাদরে যুবর'জে বসায় রাজন। 

হেরিয় তাহার মুখ করয়ে রোদন ॥, 
একি সর্ধনাশ বলে রাজার তনয় । 
আমারে দেখিয়া কেন কান্দ মহাশয় ॥ 
বুঝি মোরে হেরি পুলে হইল স্মরণ । 
শৌকানল তাই বুঝি প্রবল এখন ॥ 

ব্যাকুল হৃদয় মোর হইল তাহায় ॥ 
তোমাতে পুজ্রেতে মোর কপেভেদ নাই 
তারে পাসরিতে বুঝি বিধি দিল তাই ॥ 
সন্তানের প্রতি মোর যেই ভাৰ ছিল। 
সে ভাব তোম।তে এবে আনসিয়! পপিল 
এখন বাসনা তুনি হেথা বাস কর। 
মরণ হইনে মোর হবে রাজ্যেশ্বর ॥ 

এত শুনি যুবরাজ সম্ভ মে উম্ধিয়]। 
প্রণাম করিল ভূগে ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥ 
মনে মনে স্থির করে নৃপের কারণ । 
থাকিব বরঞ্চ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন ॥ 

রাজার প্রবল শোক সন্তান বিহীনে | 
শীতল হইন হেরি রংজার নন্দনে ॥ 
দিন দিন ভ:লবাপা বাড়িল এমন | 

নয়নের পার তারে করেনা কখন ॥ 
এক দিন বুবর:জ জিশু'সে রাজারে। 

ম্রিল তনয় তব কহ কি প্রকারে ॥ 

হায় হায় নৃ্প কহে কিকহিব আর। 
প্রেম অনুরাগে পুজ্র মূ্রিল আমার ॥ 

৮৮৭ সী 
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যেকপে তনয় মোর হইল নিধন। 
তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শরবণ ॥ 
কাশ্বীর দেশীয় রাজ কন্যার সৌন্দর্য্য ' 
শুনিয়। তনয় তাহে হইল অধৈর্ধ্য ॥ 
ক্রমে ক্রমে প্রেমে তারে করিল অধীন । 
দিন দিন তন্ুক্ষীণ বদন মলিন ॥ | 
ৰূপান্তর. হেরি পুল্রে হইয়' কাতর । 
টগ্রোলবি ভূপে দেই নজর বিস্তর ॥ 
অবিলম্বে রর যায় কাশ্মীর নগরে। 

' নজর ধরিয়' পে কহে যোড় করে॥ 
. গজ্নার নরপতি বিক্রনে বিশাল ; 
তাহার আদেশে হেথা আসি মহীপাল ॥ 
কেমনেকুমার শুনে দুহিতা তোনার |" 

। পে গুণে গণনীয়] অতি চমংকার ॥ 
রাজা বলে সত্য বটে হেরিয়া তোমায় । ব্যাকুল সদত তিনি তাহারি কারণ । 

বাসনা তনরা তারে করহ অপণ ॥, 
সৌভাগ্যের কথা বটে কহিল ভূপতি। 
রি তজ্ঞা করেছি বলে কি করি সম্প্রতি॥ 

কন্যার অমতে আমি বিবাহ ন! দিব । 
কসয়ার কির বলৈ। কেমনে ভাঙিব ॥ 
মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা স্বপন প্রভাবে | 

এখন নে ঘৃণ1 তার কি প্রকারে যাবে ॥ 
যামিনীতে স্বপ্র এক নন্দিনী দেখিল। 
কুরঙ্গ আলিয়া যেন জালেতে পর়্িল ॥ 

কুরঙ্রিনী হরিণের হেরি অন্তকাল। 
উদ্ধার করিল তাঁরে ভগ্ন করি জাল ॥- 
পুনঃ অন্য কাদে গিয়া হরিণী পড়ন।' 
উপায় না করি কিছু মৃগ পলাইল ॥ 

স্বপন প্রভাবে এই ভাবের উদয়। 
পুরুষের প্রতি ঘৃণ। তাহাতে নিশ্চয় ॥ 
দত মুখে এই কথা করিয়] শ্রবণ । 
৷ বিবাহ হবেনা তবে ভাবিল নন্দন ॥ 
| শোকেতে বিষম রোগ আসিয়] জন্সিল 
 ধরিল 'অমনি কালে দেখিতে না দিল ॥ 
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এত শুনি যুবরাজ হয় আহ্লাদিত। 
স্বপন অলিক নহে ভাবিল নিশ্চিত ॥ 
কন্যার কঠিন ভাব ভাবি মনে মন। 
বিষাদিত হলে? অতি রাজার নন্দন ॥ 
লন হেরি যুবরাঁজে জিজ্ঞাসে রাজন । 
কেন বলে। হেরি তব বিরস বদন ॥ 
ব্াজপুত্র বলে তবে শুনুহে নরেশ । 

এই সে কন্যার লাগি ত্যজিয়াছি দেশ ॥ 
স্বপন বৃত্তান্ত সব ভূপালে কহিল। 
দুঃখিত অন্তরে নৃপ কহিতে লাগিল ॥ 
হায় বিধি কত আর দিবেহে যন্ত্রণা | 
বাসনা না কর পুর্ণ কেবল বঞ্চনা ॥ 
লেখাই পড়াই পুভ্রে করিয়! যতন । 
শমন হরিল আমি এহেন রতন ॥ 
কাল বশে অবশেষ পাশরি সে ছুখ । 
পুনঃ নিধি দিয়! বিধি হন বা বিমুখ ॥ 
হায় কি কপাল মন্দ না পারি বলিতে । 
হইয়শছে যত ছুঃখ আমাতে কলিতে ॥ 
শুন শুনর।জপুক্র স্থির কর মন। 
উপায় করিব ভাল কন্যার কারণ ॥ 
অসাধ্য কিছুই নহে, করিয়া সাধনা । 
কন্যারে আনিয়া দিৰ ত্জহ ভাবনা ॥ 
হায় যদি পুক্র মোর সুস্থির থাকিত | 

রোগের শঁষধধি তার অবশ্য হইত ॥ 
ছলে কলে কন্যা আনি দিতাম তাহায় ! 
বচিয়। থাঁকিত পুজ্র সন্দেহ কি তায় ॥ 

" পারস্য অধিপ পুত্রে প্রবোধি এপ | 
মন্ত্রির নিকটে যাত্রা করিলেন ভূপ ॥ 

যুবরাজ অবিলম্বে আঁনারে ডাকিয়া । 
বিশেষ বৃত্তান্ত সব কন বিস্তীরিয়1॥ 
তদন্ত শুনিয়া আমি বলি মহাশয় । 

তোমার সৌভাগ্য এবে জানিবে নিশ্চয় ॥ 

অনুমতি মোরে যদি দেন বৃদ্ধ রায়। 
আনিয়া সে কন্যা আমি দিবহে তোমায় 

পারস/ ইতিহাস | 

কেমনে এমন কন্ম সম্পন্ন করিব । 
আপনি অজ্ঞাতে এবে কিক্পে কহিব ॥ 

যেমন যখন হবে মনে বিচারিয়। | 
করিব সে কপ কর্ম সতর্ক হইয়া ॥ 
প্রকল রাজার পুত্র একথা শরবণে । 

আলিঙ্গন দিল মোরে ধরিয়া যতনে ॥ 

হাস্য পরিহাসে দোহে কথোপকথন । 
ক্রমে দিনমণি অস্তে করিল গমন ॥ 

পরদিন প্রাঁতে উঠি বিদায় লইয়। 
কাশ্মীর উদ্দেশে যাই অশ্ব আরোহিয়। 
ভ্রমিয়া কতক দিন আদি এই স্থানে । 
এখন বগিয়া মোরা আছি যেই খানে ॥ 
মোহিত হইল মন স্থান নিরখির1 | 
বদিলাম তরু তলে তরঙ্গ ত্যজিয়। ॥ 

নিকটে নিম্মল জল হেরি লিগ্ধ মন। 
পানকরি তৃণোপরি করিনু শয়ন ॥ 
নিদ্রাভঙ্গে কুরক্িনী হেরি চারিপাশ । 
কাঞ্চন নুপুর পায় প্রষ্টোপরি বাস ॥ 
মগীগণ হেরি মন হইল মোহিত। 

রঙ্গ ভঙ্গ করি কত তাদের সহিত ॥ 

আচম্থিত হেরি বারি সবার নয়নে । 
যুয়ায় ন| মনেকান্দে কিসের কারণে ॥ 
নয়ন তুলিতে পুরী গোচর হইল। 
গবাক্ষে রমণী এক অসনি ডাকিল | 
কাননে রাখিয়া অশ্খ ধীরে ধীরে যাই । 
মশীগণ পথ রোধে যাইতে না পাই ॥ 
আশ্চর্য্য হইয়। আমি ভাৰি মনে মন। 
কি লাগিয়? পথ বদ্ধ করে মুগীগণ ॥ 
কেন বা ত্রদ্দন করে হেরিয়! আঁমায়। 
কারণ থাকিবে কোন বলা নাহি যায় ॥ 

পুরীর ভিতরে ক্রমে হই উপনীত। 
সম।দর কনে রামা মোরে যথোচিত ॥ 

কনে কর ধরি মোরে নিয়া যায় ঘরে। 
বসায় আদর করি পালঙ্ক উপরে ॥ 



পারস/ ইতিহাস । 

শিষ্ট।চারে মিষ্ট ভাষে কুরজনয়নী । 
দাসগণ কল মুল আনিল তখনি ॥ 
বাঁছিয় উত্তম ফল মোর হজ্জে দিল। 
উদরস্থ ন1 হইতে ক্ুষিয়া কহিল ॥ 
শুনরে নির্ষোধ নর বচন আমার । 
যে আসে এগৃহে তার নাহিক নিস্তার ॥ 
নিজ বপ ত্যজি ধর হরিণের কপ । 
বাক্য রোধ হবে জ্ঞান থাকিবে স্বৰপ ॥ 
তাহার কারণ শুন অধম মানব । 
সদ] ছুঃখ পাবি ভাবি আপন বৈভৰ ॥ 
এ কথা বলিব মাত্র সে কপ ত্যজিয়। | 

হরিণের কপ ধরি বিৰপ ভাবিয়া ॥ 
অমনি রেসমী বস্ত্র দিয় পুষ্ঠোপরি | 
স্থানান্তর করে মোরে দাঁদগণে ধরি ॥ 
ছুই শত মুগ যথা আছিল আটক। 
রাখিল আমারে তথা খুলিয়া ফটক ॥, 
চিন্তার্ণবে ভাসি সদা সচিস্তিত মন । 
আতঙ্গ তরঙ্গ তাহে উঠে ক্ষণে ক্ষণ ॥ 
তথাঁচ নিমগ্ন শীরে তবু প্রাণ জ্বলে । 
ভাবি ভাবি আশ] তরি মগ হয় জনে 
«1 পাই উপায় সদ কাতর অন্তর । 

দিন দিন ছুঃখ বাড়ে নও হয় অন্তর | 
ভাবি মনে হায় হায় রাজার নন্দনে। 

কন্যায় আনিয়। এবে দেবে কোন জনে ॥। 
পারিব না যেতে আর তাহার নিকটে | 
দেখিতে না পাবে প্রভু পড়েছি সঙ্কটে ॥ 
এই কূপ দিব বিভাবরী দহে মন। 
শুন পরে শশি সুখি অন্তত ঘটন । 

এক দিন আচম্থিত হেরি বন্ধি স্থানে; 
দ্বাদশ কপলী দানি দাঁড়ায় সে খানে ॥ 
একজন পে যেন সকলে জিনিল । 
প্রধানা তাহারে তাঁহে মানস মানিল ॥ 
সেই সে জুন্দরী নারী হেত্রি মবগগণে । 
কহিল ধাত্রীরে তাঁর মধুর বচনে ॥ 

২১? 

বাঁঘিলী ভগিনী মোর মানব ঘাঁতিনী । 
ভ্ট কর্ম্ে সৃষ্ট! সদ] ছুগ্র কুহুকিনী ॥ 
আমাদিগে দেহে বিধি দিল ছুই মত। 
পর বষ্টা কেহ কেহ পরহিতে রত ॥ 
কহিতে লোকের মন্দ দদ। চে! তার । 
শিখিল সে জাছু বিদ্যা কারণ ইহার ॥ 
এবিদ্যা বিদ্িত আমি হথাপি কিঞ্থিং হ। 
জনঞণে মন ভ্রমে ন1 করি বঞ্চিত ॥ 
করিতে স্থকম্ম এক হয়েছে বাঁসনা । 
নাহিক ভগিনী হেথা কি আর ভাবনা ॥ 
যাঁও ধাত্রী শীঘ্র এক কুরক্ষে ধরিয়া । 
আনহ মন্দিরে মোর সত্তর হইয়া] ॥ . 
ইহ1 বলি বিনোদিনী সহাস্ত বদনে | 
জেস্থান তাজিয়া বান আপন ভবনে ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ কিছু বল1 নাহিযায়! 
আমারে লইয়? ধাঁত্রী চলিল তথায় ॥ 
আঁজ্াঁদিল শশিমুখী দাসীরে ডাকিয়া । 
আনহ টৈশব লতা কিঞ্চি তুলিয়া ॥ 
কামিনী আদেশে দাসী তখনি চলিল। 
স্বরা করি তথা লতা অমনি আনিল ॥ 
লইয়া বি-ঞিতৎ লতা করিয়। মর্দন। 
ধরিয়া]! আমারে ধশী করায় ভক্ষণ ॥ 

| মন্ত্র তন্ত্র পড়ি পরে কহিল সুন্দরী । 
ধরহ আপন কপ একপ সন্বরি ॥ 
তখনি মানব দেহ হইল আমার । 
অমনি চরণে ধরি করি নমস্কার ॥ 
তুষ্তা হয়ে আমার লইল পরিরচয় | 
পরেতে কহিল কেন হেথা মহাশয় ॥ 

' বিস্তার করিয়। কহিলাম বিবরণ । 

কোন কথা তারে আমি নাকরি গোপন 
তু হয়ে রাম দেয় নিজ পরিচয় । 
কহিল গোলেগঞ্া নাম মন মহাশয় ॥ 

অধুনা যে রাজ্যে গতি হইবে তোমার 
ক্ষুদ্র এক রাজকন)। আমি তথাকার ॥ 

ল 



২১৮. 

সেই সে রমণী জ্যেষ্ঠ! ভশিনী আমার । 
কুরঙ্গ হইয়] ছিলে কুহকে যাহার ॥ 
বিপুল মায়ার বল নাহিক দোনর। 
মনুষ্য সকল তার নামেতে কাতর ॥ 
মেকে জা তাহার নাম অতি দু মতি । 
রুষ্টা হলে নাহি রাখে পিতার ভারতী ॥. 
পাইলে বিমুক্তি যদি সে জানিতেএপারে 
আঁম্মিতে। ভাগিনী তবু বধিবে আমারে 
ললাঁটে যা লিখা.অ [ছে খগ্ডিবাঁর নয় । 
বাঁচিলে যে তুমি সেই সুখের বিষয় ॥ 
আরো উপকার এক করিব তোমার । 
তাহাতে পাইবে কন্যা রাজার কুমার ॥ 
দুষ্কর সে কম্ম অতি কহি শুন তবে। 
নন্দিনীর মন পেলে কম্ম স্দ্ধি হবে ॥ 
তাহারে করিতে বশ ত্যজি,নিজ বেশ । 
সন্ন্যামির বেশে কর €স দেশে প্রবেশ ॥ 

কি বলিলে বিধু মুখী বিষম ব্যাপার 
সন্ন্যাসির বেশ কিসে হইবে আমার ॥ 
নারী বলে শুন যদি আমার বচন। 
মানস হইবে পুর্ণ চিন্তা অকারণ ॥ 
এত বলি ভগু।রেতে চলিল সুন্দরী । 
লইয়। যোৌগির বেশ আসে শীত করি ॥ 
আনিল কোমর বন্দ অতি অপবপ। 

হীর।র ডিবিয়! এক দেখিতে অনুপ ॥ 
লহ এই সব দ্রব্য কহে বরানন]। 
কাঁমন। হইবে সিদ্ধ ঘুচিবে যাতন1 | 
অধিক নহেক দুর কাম্মীর নগরী ।. 
এই সব দ্রব্য লয়ে যাঁও স্বর করি ॥ 
নগর প্রবেশ ক'লে বসন ত্যজিয়া । 
মর্দন করিবা তৈল ডিবা হাতে নিয়) ॥ 
তদস্তর যোগিবেশ করিয়া ধারণ । 
কোমরে কোমর বন্দ করিবা বন্ধন ॥ 
নগরের ছাঁরে পরে দরশন দিবে । 

দ্বারিগণ আনি তবে জিজ্ঞাসা করিবে ॥ 

পারস/ ই(তহাস । 

কহ পুণ্যবান খষি কহ কি কারণ। 
কাশ্শীর রাজ্যেতে তব শুভ আগমন ॥ 
দিবে পরিচয় “আমি দেব পুরোহিত । 
কসয় দেবের পুজা করিতে বাঞ্ছিত,» ॥ 

কসয়া মুরতি অতি বিখ্যাত ভবনে । 
পুজ।করে প্রজাগণ আনন্দিত মনে ॥ 
বলিবে বসতি মোর অতি দুর দেশ । 
দেবেরে পুজিতে দেশে করেছি প্রবেশ ॥ 
একথা শুনিবা মাত্র চরণে ধরিয়া । 

রাজার নিকটে যাবে তোমারে লইয়। | 
আহরণ নামে খষে দেব পুরোহিত । 
তার হস্তে দিবে রাজন তোমায় নিশত॥ 
বহু বিধ বুধ সঙ্গে রঙ্গে আহরণ । 
লইয়] তোমায় যাবে মন্দির সদন ॥ 
মন্দিরের শোভ। কিবা করিব বর্ণনা । 
দ্বিতীয় নাহিক আর কি দিব তুলন1 ॥ 
চতুষ্পার্্বে শোভে তাঁর পরিখা সুন্দর । 
বিংশ হস্ত পরিম।ন হইবে গহ্বর ॥ 
পরিপুর্ণ খেয় তাঁহে সলিল নিম্মল । 
অনল বিহীন সদ] ফুটিতেছে জল | 
পর পার লৌহময় আছয়ে বিস্তার । 
প্রদীগ্ত পাঁৰক সম উত্তাপ তাহার ॥ 
এই ৰপ নিন্ম কত বিপদ অপার। 
মন্দিরে গুবেশ করে হেন সাধ্যকার ॥ 

বাড়াইয়1 তৰ মান কবে আহরণ । 
বহু কঞ্ছে আনিয়াছ হেথা তপোধন ॥ 
দেবতা বিরাজম।ন মন্দির মাঝারে । 
এখানে বসিয়া? পুজা করহ তাহারে ॥ 
সঙ্গ করি তপ জপ ত্যজি এই স্থান। 
আপনর দেশে শেষে করিব প্রস্থান ॥ 
ইহাতে উত্তর তুমি করিবে সত্তর । 
দেবত] দেখিব গিয়! মন্দির ভিতর ॥ 
আহরণ কথা শুনি তোমারে কহিবে। 
মানস করেছ যদি দেবতা দেখিবে ॥ 



পারস/ ইতিহাস | 

তবে এই উম্ম বারি উত্তীর্ণ হইয়া] । 
মন্দিরে প্রবেশ কর অগ্নিমধ্যে দিয়] ॥ 
ইহ] শুনি জয়ধ্বনি করি ততক্ষণ। 
লম্ফষদিয়া ঝপ দিবে সলিলে তখন ॥ 
অগ্রীঙ্গে যে তৈল তুমি করিবে মদ্দন | 
পাষাণ হইবে জল তাহার কারণ ॥ 
অনল শীতল হবে তাহারি প্রভাবে । 
অনায়াসে বিনা ক্লেশে মন্দিরেতে যাবে 

মন্দিরে প্রবেশি দেবে দেখিতে পাইবে। 
ভঙ্জন1 উদয় অস্ত সেখানে করিবে ॥ 
ভানু অস্তে পুনঃ দেখা আহরণে দিবে । 

পালক সন্তাঁন করি তে।মারে পালিবে ॥ 

পঞ্চদশ রজনীতে মোহিলে নিদ্রায় । 
দিবে এই শ্বেত চর্ণ তার নাঁপিকায় ॥ 
আভ্্।ণে নিশ্চয় তাঁর মরণ হইবে । 
সেই পদে অভিষিক্ত তোঁমারে করিবে ॥ 
পাইয়া এ হেন পদ হইয়1 সত্বর । 
দেখা দিবে গিয়া রাজকুমার গোচর ॥ 
ছুঃসহ ব্যামহ তার ভালনাহি হয়। 

পড়িনে এশ্পোক রোগ. ঘুচিবে নিশ্চয় ॥ 
হিন্ছুস্থবনে তব নাম হইবে প্রচার | 
সিদ্ধ বলে ষশ খ্যাতি ঘুধিবে তোমার ॥ 
ফর্কনাজ নাঁমে ধনী রাজার নন্দিনী । 
হেরিতে তোমাবেু রাম] হবে প্রয়াসিনী ॥ 
আর কি অপিক আমি কহিৰ তোমারে | 
পশ্চাঁ করিবে কম্ম যুক্তি অনুসারে ॥ 
অঙ্গীকার করি আজ্ঞা করিব পালন । 
আর এক ডিবা মোরে করিল অপ ॥ 
শ্বেত চর্ণ ছিল সেই কৌটার ভিতর । 
সিদ্ধমক্স লিখি ধনী দিল তার পর ॥ 

তদভ্তর এই কথা কহিল সুন্দরী । 
যাঁও যাঁও হেথা হতে যাও শীত করি ॥ 

আমিেবে ভগিনী মোর হয়েছে সময় । 

বিলম্বে কি ফল আর যাঁও মহাশয় ॥ 

২১৪৯ 

বিপদ বিষম যদি পড় তাঁর হাতে। 
দেৌহার হইবে মন্দ কি সন্দেহ তাতে ॥ 
এতশুনি পুনরায় প্রণাম করিয়]। 
কাঁকুতি মিনতি করি চরণে ধরিয়া ॥ 
বাসনা বিশ্রাম করি অধিক তথায়।” 
কিন্ত কুহকীর ভয়ে পলাই ত্্বরায়॥ 
কাশ্মীর নগর মুখে যাই শীন্রকরি। 
নিকট দেখিয়। দেশ বেশ পরি হরি ॥ 
সর্ধাে মাখিয়া তৈল জন্ন্যাণী সাজিয়।। 
নগরের দ্বারে আমি দেখা দেই গিয়া । 
রাজপুরে লয়ে মোরে যায় দ্বারিগণ। 

পুরোহিতে ডাকি রাজা করে সমর্পণ ॥ 

উল্মব।রি হুতাঁশন উত্তীর্ণ হইয়1। 
মন্দিরে প্রবেশি ক্লেশ কিছু না পাইয়] ॥ 
কসয়ী দেবেরে দেখি পসিংহাসন স্কিত | 
চন্দন কাষ্ঠের মুর্তি অতি স্থজ্জ্জিত ॥ 
হীরার নয়ন তার মুকুট মাথায় । 
কটিতে কিঙ্কিনী শোভে খচিত হীরায় ॥ 
দিবস বঞ্চ।(ই আমি থাকিয়া মন্দিরে | 
পুরোহিত কাছে পরে যাঁই ধীরে ধীরে ॥ 
আমায় পালক পুত্র করে আহরণ । 
অনস্তর হস্তে মোর হইল. নিধন ॥ 
তাহার পঞ্চত্বে মোরে পুরোহিত করে | 
আরে গ্য রাজারপুত্রে করি তার পরে॥ 
তাহাতে স্থখাতি অভি হইল প্রচার । 

আমারে হেরিতে ইচ্ছা! হইল তোমার ॥ 
অপর য] কিছু হয় আছ স্বিদিত। 
বিপরীত চিত্র হেরি হইলে মে'হিত ॥ 

ললন] এ কথা শুনি অধ মুখে রয়। 
বসনে বদন ঢাঁকি কথা নাহি কয় ॥ 

কিন্তু নবপ্রেম হদে হয়েছে সঞ্চার । 
তাঁহে ছল প্রতিবল ন1 করিল আর ॥ 

ঘোমটা বারিয় বাল? মৃদুস্বরে কয় । 
কহ শুন সবিশেষ পরে যাহা হয় ॥ 



২২.০ 

শুনতবে শশিমুখি বুত্তীন্ত বিশেষ । 
হেথা হতে গিয়া পুরে করিয়া প্রবেশ ॥ 
ফিরিয়া ঘুরিয়া কারে নাহেরি নয়নে । 
ক্রন্দনের ধ্বনি কিন্ত লাগিল শ্রবণে ॥ 

শব্দ অনুসারে ধীরে সেই দিগে ধাই। 
পালক্ষে রমণী এক দেখিবাঁতে পাই ॥ 
লোহার শ্রঙ্খল গলে লৌহ বেড়ি পায় । 
হস্তদ্বয় চর্ম্মে বাঁধা কাটা বিন্ধা তায় ॥ 
জান্গতে রাখিয়। মুখ জ্বলে চিন্তানলে । 
নির্বাণ ন1 হয় জ্বালা নয়নের জলে ॥ 

ধীর্রে ধীরে আগু বাড়ি যাই কাছে তার 
যদ্দি আমাঁহতে কোন হয় উপকার ॥ 

মস্তক তুলিতে আমি চিনিলাম ভারে। 
গোঁলেঞ্চ1? রমণী ঘিনি বীচান আমারে ॥ 
একপ ছুর্দশ তাঁর করি দরশন | 
জ্োধানল প্রজ্জলিত হইল তখন ॥ 
একি হেরি রাজকন্যা মরি হায় হ'য়। 
শুঙ্খলে বন্ধন কেটা করিল তোমায় ॥ 
রাজ বাল? বলে একি দেখি সর্্নাশ | 
কি সাঁহনে এলে হেথা প্রাণে নাহি ত্র।স 
বাধিনী ভগিনী ঘরে এখনি আপিনে। 
হেরিলে তোঁনায় হেথা অমনি মারিবে ॥ 

কিছলে জ'নিল তাঁই তো'ম'রে বাচাই । 
আমায় সেজন্য দিল এতেক সাজাই ॥ 
যন্ত্রণ।র সীমা নাই সদা প্রাণ কাদে । 
হুঃখী তাহে নহি পাছে তুমিপড় ফাদে ॥ 
পালাঁও বিলম্ব হেথা কি লাগিয়া আর। 
পড়িলে খলের হস্তে নাহিক নিস্তার ॥ 

কি বলিলে চক্দ্রমুখি ছুঃখে ফাটে বুক । 
তোমার এদশ দেখি হবো পরাজ,খ ॥ 
এত কি অধম মোরে করিলেহে জ্ঞান । 

তোমার বিপদ ফালে করিব প্রস্থান ॥ 
বধে যদি ভঙ্নী তব সহস্ত্র প্রকারে । 
তবু নাহি পলা ইব ছাঁড়িয়1 তোমারে ॥ 

পারস/ ইতিহাস ৷ 

কৃতান্ত একান্ত যদি মে'রে লক্কেষাঁয়। 
মরিব সাক্ষাতে তব কি ভয় তাহায় ॥ 
কেমনে বন্ধন তব করিব ছেদন। 
তাহার সন্ধান কিছু কহতো এখন ॥ 
কন্য। বলে এত যদি সাঁহস তোমার । 
অবশ্য পাইব তবে এদাঁয়ে নিস্তার ॥ 
আরাম পশ্চিম ভাগে যও শীম্র করি। 
শয়নে আছেন ভগ্মী তথা তৃণোপরি ॥ 
মস্তকের নিমু ভাগে আছে এক থলি। 
যদি তা আনিতে পারো হইবে সকলি॥ 
শৃঙ্খলের চাবি আছে তাহার ভিতর । 
নিদ্রাযোগে আনো যদি বাচিব সত্বর ॥ 
নিদ্রাভঙ্গ হলে রঙ্গ দেখিবে ভর্মীর ৷ 
ছুজনে নিধন আসি করিবে অচির ॥ 
শৃঙ্খল ভঙ্গিতে আর না'হিক উপায়। 
মিলিলে মনুষ্য রুন্দ নাহি সাধ্য তায় ॥ 
ভাবনা কি বিধু মুখি ভয় নাহি আর। 
অবশ্ট ঘুচাৰব আমি যন্ত্রণা তোমার ॥ 
তখনি ত্যজিয়1 পুরী উদ্যানেতে যাই। 
পশ্চিমাংশে কুহকিরে দেখিবাঁরে পাই। 
নিদ্রিত আছয়ে নারী তৃণের শহ্যায় | 
থলিতে রাঁখিয়ী মাথা চাবি আছে যায় ॥ 
কিবপে থলিয়। নিব ভাবি মনে মন। 
ভাঙ্গে যদি নিদ্রা তার, বধিবে জীবন ॥ 
ভয়েতে ব্যাকুল হয়ে অনি নিয়? হাতে । 
কাটিয়। মস্তক তার কেলিলম তাতে ॥ 
থলিয়। লইয়। ধ'ই হরষিত মন | 
রমণীরে বিশেষিয়। কহি বিবরণ ॥ 
ভাসিল আনন্দ শরে গোলেঞ্জা রমণী । 
শৃঙ্ঘল বন্ধন তীর ঘুচাই তখনি ॥ 
দিমগ কহিল শুন রাজার নন্দিনী! 
এৰপে করেছি নষ্ট ছুষ্ট কুহকিনী ॥ 
চল এবে যাই সবে পুরীর ভিতর । 
গোলেঞ্জ 1করিবে তব যোগ্য সমাদর ॥ 



প্রাণ পেয়ে হরষিত হয়েছে যেমন । 
তব্ শুভ আগমনে সন্ত] তেমন ॥ 

এত বলি করে কর করিয় ধারণ । 
নন্দিনীরে লয়ে বায় গোলেঞজা। সদন ॥ 
হেরিয়1 তাঁহবরে রীম1 উঠিয়। তখনি । 
যুগল চরণে ধরি লোটায় ধরণী ॥ 
রাজকন্যা তুলি তারে দিল আলিঙগন। 
ব্যবহারে পরিতুষ্টা করে তার মন ॥ 
বর্।জন1 বলে ভাই সুখের বিষয় । 
নিমর্গ ভোম।র শক্র করিয়।ছে ক্ষয় ॥ 
অগ্রে করেছিল ভাল তাহারি কারণ । 
তোমায় বন্ধন হতে করিল মোচন ॥ 
সহাস্য বদনে কহে গেলেঞ্রী রমণী । 

প্রত্যক্ষ প্রমান এক দেখহে এখনি ॥ * 
বিপদে পড়িয় মৃগী, ত্যজিয়। ভাহায়। 
থাকিতে দেহেতে প্রাণ ম্বগন! পালায় ॥ 

এই ৰূপ বাঁক্যালাঁপে সকলে চলিল। 
ক্রমে ক্রমে পুরীমীকঝে আসি প্রবেশিল ॥ 
অতঃপর সবে তারা 'আ্রীঙ্গনেতে গিয়] | 
দেখে ভিন শত মগ আছে সারি দিয় ॥ 
গোলেপঞ্রা মায়ার ছেদ করে মন্ত্র বলে। 
মুগ দেহ ত্যজি হয় মনুষ্য সকলে ॥ 

এধার শোধিতে সবে চরণে ধরিল। 

মধুর বচনে ধনী*মকলে তুষিল ॥ 
আনন্দের পীমা নাহি সকলে মোহিত । 
সিম্গের কথ। সবে শুনে আচম্থিত ॥ 
ফরকসা রাজপুত্রৈ হেরিয়। তথায় । 
চরণে ধরিয়া তার ভূঁতলে লুটায় ॥ 
বলে ওহে যুবরাজ একি চমতকার । 
কেমনে এখানে এলে বল কি কার ॥ 

একিহে সিমর্গ কহে রাজার নন্দন । 
কুশল স্বাদ আগে করাও শ্রবণ ॥ 

সিমর্গ কহিল প্রভু এদাঁস তোমার । 
আনিয়াছি কন্যা হেথা কাশ্মীর রাজার 
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এত বলি যুবরাজে লইয়] সজেতে । .. 
চলিল কন্যার কাছে পরম রঙ্গেতে ॥ 
পর্রস্পর দেহে হেরি দোহারে চিনিল। 
স্বপনের ধন দেহে সম্মুখে দেখিল ॥ 
কথোপকথনে তারা যখন বসিল। 
গোলেজ1 উদ্যান মাঝে তখন চলিন্ ॥ 
কুরঙ্গিনী গণে তথ করিয়] দর্শন । 
সন্ত্রের ভাব রামা করিল ছেদন ॥ 
মৃগী দেহ ত্যজি সবে ধরে নিজ কপ । 
ৰবপেতে করিল আলো দেখিতে অনুপ ॥ 
সবে লয়ে যায় তবে রাজবালা পাশে । 

মু ভাসে ম্বগনেত্রা সকলে সম্ভাষে ॥ 

সকলের পতি তথা নকলে দেখিল। 
পরম্পর হেরি বড় আনন্দ বাড়িল ॥ 
রমণী পাইয়? সবে উঠিয়া অমনি । 
অশ্বশ।ল1 হতে অশ্ব আনায় অখনি ॥ 

গোলেঞ্জীয় শত শত প্রণান করিয়া । 
নিজ নিজ দেশে যায় বিদায় হইয়। ॥ 

সকলে করিল যাত্র। এরা পঞ্চ জন। 

দিন কত সেই স্থানে করিল বঞ্চন ॥ 
গজনিনা দেশে শেষে করে সমাবেশ । 
মহোতসব মহা সুখে করিল নরেশ ॥ 
তদন্তর দিন স্থির করিবা রাজন । 
যুবরাঁজে সেই কন্য! করিল অর্পণ ॥ 
নসিনর্গে গোলেঞ্রা নারী করিল বরণ। 
ধুম ধাম হলে? কতো উদ্বাহ কারণ ॥ 
অবশেষ রৃদ্ধরায় দিমর্গে লইয়1। 
শুনিল কাহিনী সব বিশেষ করিয়া ॥ 
র।জ পুত্র কুহকিনী হাতে ষে প্রকারে । 
পড়িয়] ছিলেন তাহ? কহিল রাঁজারে ॥ 

কিছু কাল পরে কাল রাজারে ঘেরিল 
দেখিয়? অন্তিম কাল নৃপ লিখে দিল ॥ 
বুবরাছে দিল রাজা সকল রাঁজত্ব। 
কিছু দিন পরে ভার হইল পঞ্চত্ব॥ 

০ শ 
শা হু 
শর রিনা ব্রা ক 
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ফরকস। নিজ রাজ্যে করিল গমন । এ দ্িগেতে যুবরাজ পারস্য প্রদেশে | 
সিমর্গে গজনিয়া দেশ করিয়া অর্পণ ॥ ! লইয়] ফরকনাজে উপনীত শেষে ॥ 
একপে সিমর্গ হেথা গোলেঞ্। সংহতি 1] তথায় রাজ্যের ভার তাহারে অর্পিল। 
প্রজার পালন করে হয়ে হষ্ট মতি ॥ ] আসার আশয়ে তার পিতা যেন ছিল । 

পম পপ আপ 

জমাপ্ত। | 

সা নিবে 












